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STE SCONTRA 
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

وذات الشريك الواحد

رأسنالها :  100.000 درهم

رقم )2 زنقة توف ق الحك م، 

الخنيسات

الحل املسبق للشركة
العام) الجنع  محضر  بنوجب 

بتاريخ) بالخنيسات   االستثنائي 

14)أكتوار)2022)تقرر ما يلي):

وذلك) للشركة  املسبق  الحل 

زنقة) (،2( رقم) (: االجتناعي) بنقرها 

الحك م،)الخنيسات.

بوجل ت) محجوب  الس د  تع ين 

كنصفي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكنة االبتدائ ة بالخنيسات تحت)

رقم))37)بتاريخ)17)أكتوار)2022.

السجل التجاري رقم))2812.

1 P

 STE PARA YOUSSR
ش.م.م

رأسنالها االجتناعي : 100.000 درهم

     مقرها االجتناعي :  رقم 617 حي 

الوحدة  - ورزازات

تــأس ـــس
1)-)بنقت�سى عقد مؤرخ بورزازات)

وضع) تم  ( (2022 أكتوار) (13 يوم)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤول ة ذات السنات التال ة):

  STE PARA YOUSSR (: التسن ة)
ش.م.م.)

الهدف):)ب ع لوازم الص دل ة.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املـدة)

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

الوح د):
 الس ـدة فطنة ازلكي مساهنة ب)):)

1000))حصة.
التس ي9):)تم تع ين الس دة فطنة)
غي9) وملدة  للشركة  ( مسي9ة) ازلكي 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9.
اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائ ـة) املحكنـة  لـدى  القانوني 
 2022 أكتوار) (18 بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)411.
ملخص قصد النشر

2 P

شركــــة امسعدن
ش.م.م

رأسنالها االجتناعي : 000.000.) 
درهم

مقرها االجتناعــــي : رقم 435 حي 
الوحدة - ورزازات

الزيادة في رأسنال الشركة
تفويت الحصص االجتناع ة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
)قرر) (2022 4)أغسطس) املنعقد يوم)

الجنع العام للشركة ما يلي):

الشركة)) رأسنال  في  الزيادة 
من) لرفعه  وذلك  الذكر  السالفة 
 11.000.000 إلى) درهم  ((.000.000
حصة) (2.000 بإحداث) وذلك  درهم 
جديدة بق نة)1.000)درهم للحصة.))
)فوت الس د نبكي الحسين لفائدة))
 1815 سع د) نبكي  الس د  من  كل 
حصة) (1815 محند) نبكي  ( والس د)
الشركة) في  ينلكها  التي  اجتناع ة 
املسناة) املحدودة  املسؤول ة  ذات 
شركة امسعدن بق نة))1.000))درهنا)

للحصة الواحدة).)
)إعادة تع  ـــن الس ـــد))نبكي سع ـد))

مس ــر للشركــة ملـدة ستة سنوات.
اإليـداع)) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائ ـة)) ( لـدى املحكنـة) ( القانوني)
 2022 سبتن 9) (14 بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)363.
ملخص قصد النشــــر

3 P

 STE BEN HASSOU
ش.م.م

رأسنالها االجتناعي : 1.600.000 درهم
     مقرها االجتناعي :  رقم 23 زنقة 
موالي رش د، الطابق األول - تنغ ــــر

تــأس ـــس 
1)-)بنقت�سى عقد مؤرخ بورزازات)
يوم)30)يون و)2022)تم وضع القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول ة)

ذات السنات التال ة):
  STE BEN HASSOU (: التسن ة)

ش.م.م.)
الهدف):)))مقاول في أشغال البناء)

املختلفة.))

من) ابتداء) سنة  ((( (: املـدة)
تأسيسها النهائي.

الرأسنال االجتناعي:)1.600.000 
درهم مقسم)1.600)حصة اجتناع ة)
واحدة،) لكل  درهم  (1.000 فئة) من 
مقابل) ومنحت  بكاملها  حررت 

الشركاء)):
الس ـد بن الكرين محند بن ابراه م)

مساهم ب):)800))حصة.
الس ـد بن الكرين محند بن))محند)

مساهم ب):)800)))حصة.
بن) الس د  تع ين  تم  (: التس ي9)
كنسي9) محند  بن  محند  الكرين 
محند) الكرين  بن  والس د  للشركة 
بن ابراه م كنشارك في التس ي9 وملدة)

غي9 محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9.
اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائ ـة) املحكنـة  لـدى  القانوني 

بتنغي9 بتاريخ)17)أكتوار)2022.
ملخص قصد النشر

4 P

رياض ورزازات
 RIAD OUARZAZATE

ش.م.م
رأسنالها االجتناعي :100.000 درهم
     مقرها االجتناعي :  رقم 1462 حي 

الوحدة  - ورزازات
امللحقــــة

فندق ت 9كات، دوار قصر بونو 
امحام د الغزالن – زاكورة

زيادة الشعار                  
1)-)بنقت�سى عقد مؤرخ بورزازات)
زيادة تقرر  (2022 سبتن 9) (28 يوم)

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في م دان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحنل اإلدارة أية مسؤول ة ف نا يتعلق بنضنون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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 SBAI« للشركة) التجاري  الشعار  (

السلب ة) الشهادة  حسب  (»PALACE

املسلنة بتاريخ)28)سبتن 9)2022)من)

أجل تطوير تحسين نشاط الشركة.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائ ـة) املحكنـة  لـدى  القانوني 

بزاكورة بتاريخ)11)أكتوار)2022.   
ملخص قصد النشر

5 P

ORIENTATION EXPERT

SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات شريك واحد

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (I

سبتن 9) (1( بتاريخ) الب ضاء) بالدار 

2022)ومسجل بها،)تم تأسيس شركة)

ذات مسؤول ة محدودة ذات شريك)

واحد.

 ORIENTATION (: التسن ة) (- (1

.EXPERT

2)-)الشكل):)شركة ذات مسؤول ة)

محدودة ذات شريك واحد.

زنقة) (3 (: االجتناعي) املقر  (- (3

شارع موالي) (،2 الطابق) ايت اورير،)

يوسف،)الدار الب ضاء.

االستشارات) (: املوضوع) (- (4

امل دان) في  والتوج ه  والتدريب 

الت9بوي والتعل م العالي واملنهي.

وجن ع) والبحوث  الدراسة 

لتسه ل) الالزمة  املناثلة  الخدمات 

في) لدراستهم  الطالب  وتوج ه  دعم 

الخارج)؛

وعلى العنوم كل عنل ة تجارية،)

صناع ة،)مال ة وعقارية.

5)-)الشريك الوح د):)الس دة عبلة)

الجنس ة) ذات  لفشوش،) الودغي9ي 

الوطن ة) للبطاقة  الحاملة  املغرا ة،)

بالدار) املق نة  (،BL12372( رقم)

مي9يمي،) بروسبي9  زنقة  (5 الب ضاء،)

الطابق األول،)الشقة رقم)5.

6)-)رأسنال الشركة):)حدد رأسنال)

الشركة بنبلغ)50.000)درهم متكونة)

اجتناع ة) مبلغ  حصة  (500 من)

100)درهم كلها) مبلغ كل واحدة منها)

من) (%25 بنسبة) ومؤذاة  مكتتبة 

طرف الشريك الوح د الس دة عبلة)

الودغي9ي لفشوش.

7)-)مدة الشركة):))))سنة ابتداء)

من تق  د الشركة بالسجل التجاري.

:)تسي9 الشركة وتدار) -)التس ي9) (8
الودغي9ي) عبلة  الس دة  طرف  من 

الحاملة للبطاقة الوطن ة) لفشوش،)
املسي9ة) بصفتها  (BL12372( رقم)

محدودة) غي9  ملدة  للشركة  الوح دة 

الصالح ات) جن ع  على  تتوفر  والتي 

والنظام) بالقانون  عليها  املنصوص 

األسا�سي للشركة.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كاتبة)

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

بالسجل) تسج لها  وتم  الب ضاء)

التجاري تحت رقم)17)558.
بنقت�سى مقتطف

وا ان املسي9

6 P

فانو ماروك
شركة املساهنة املبسطة
رأسنالها : 10.000 درهم

الكائن مقرها االجتناعي : شارع عبد 

الكريم الخطابي، زنقة حسن بن 

مبارك، إقامة الخطاب ة، عنارة ب، 

الطابق األول، رقم 3، مراكش
رقم السجل التجاري : 823)12

تأسيس شركة
األسا�سي) النظام  بنقت�سى  (- (1

بتاريخ)7)سبتن 9)2022)شركة)»فانو«)

والس د) املبسطة  املساهنة  شركة 

روا نسون شوال،)قررا تأسيس شركة)

املساهنة املبسطة،)ذات الخصائص)

التال ة):

ماروك) فانو  (: الشركة) تسن ة 

.VANEAU MAROC

الشكل القانوني):)شركة املساهنة)

املبسطة.

والس د) فانو  شركة  (: املساهنين)

روا نسون شوال.

املقر االجتناعي):)شارع عبد الكريم)
مبارك،) بن  حسن  زنقة  الخطابي،)

الطابق) عنارة ب،) الخطاب ة،) إقامة 
األول،)رقم)3،)مراكش.

الشركة) نشاط  (: الشركة) نشاط 

هو في املغرب والخارج):

بالعقارات) املتعلقة  املعاملة 

واألصل التجاري)؛

إنشاء،)اقتناء،)تأجي9،)تس ي9 الحر)

لكل األصول التجارية،)اكت9اء،)ترك ب)
األصول) املنشأة،) جن ع  واستغالل 

والورشات،) املصانع  التجارية،)

املتعلقة بنشاط من األنشطة املبينة)

أعاله)؛

تفويت) استغالل،) ح ازة،) اقتناء،)

اال ت9اع) براءات  ارل ات،) جن ع 

وحقوق امللك ة الفكرية املتعلقة بهذه)

األنشطة.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسج ل 

بنراكش.
رأسنال الشركة):)10.000)درهم.

الرئيس):)الس د روا نسون شوال)

.Robinson(CHOUAL

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (18 بتاريخ) بنراكش 

تحت رقم)140457.
من أجل مقتطف وا ان

املسي9

7 P

RANIA PLUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
رأسنالها : 10.000 درهم

رقم 504، سكتور 3، تجزئة رياض، 

أوالد مطاع، تنارة

السجل التجاري : 137541

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 

تأسيس) تم  (2022 أكتوار) (7 بتاريخ)

شركة ذات الخصائص التال ة):

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك واحد.

.RANIA PLUS(:(اسم الشركة

النشاط التجاري):)الوساطة املال ة.

 املقر التجاري):)رقم)504،)سكتور)3،)

تجزئة رياض أوالد امطاع،)تنارة.

تم تع ين الس دة ران ا) (: التس ي9)

اوماعال مسي9ة وح دة للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتنارة) باملحكنة االبتدائ ة  القانوني 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (20 بتاريخ)

السجل التجاري)137541.
لإليداع والنشر

التس ي9

8 P

ASSAHLA SAKAN
ش.م.م

LOT EL BOUSTANE N°46(

NADOR

تـأسيس الشـركـة
بالناطور) عـرفي  عـقد  بنقـتضـى 

وضـع) تـم  (2022 أكتوار) (11 بـتـاريخ)

مـحـدودة) ( الـقـانـون األسـاسـي لـشـركـة)

الـنسـؤولـ ـة:

 ASSAHLA شـركـة) الـتسـنـ ة:)

SAKAN)ش.م.م.)

الـغرض االجـتنـاعـي):))منعش عقاري.

الـعـنـل ـات) جـنـ ـع  عـامة  واـصـفـة 

تـرتـبـط) الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.)

الـنـقر االجـتناعـي):)إقامة البستان)

رقم))46)الناظور.

 1.000.000 (: رأس املـال الشـركـة)

حـصـة من) (1000 مـقـسـم إلـى) ( درهـم)

فـئة)100)درهـم.

)الـشـريك):)))

اشان م نون)5000)حـصـة)؛

الرطبي محند)5000)حصة.)

باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

االبـتـدائـ ـة بالناظور بـتـاريـخ)13)أكتوار)

2022)تحت رقم)4562.

9 P
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HOLDING MOST
ش.م.م

580 شارع املسي9ة الطابق الثاني 
شقة رقم 3 - الناظور

تـأسيس الشـركـة
بالناطور) عـرفي  عـقد  بنقـتضـى 
وضـع) تـم  (2022 سبتن 9) (28 بـتـاريخ)
مـحـدودة) ( الـقـانـون األسـاسـي لـشـركـة)

الـنسـؤولـ ـة):
 HOLDING شـركـة) (: الـتسـنـ ة)

MOST)ش.م.م.)بشريك وح د.)
الـغرض االجـتنـاعـي):

منعش عقاري)؛
الـعـنـل ـات) جـنـ ـع  عـامة  واـصـفـة 
تـرتـبـط) الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.)
شارع) (580 (: االجـتناعـي) الـنـقر 
 3 رقم) شقة  الثاني  الطابق  املسي9ة 

الناظور.
رأس املـال الشـركـة):)100.000)درهـم)
فـئة) من  حـصـة  (1000 إلـى) مـقـسـم 

100)درهـم.
التـس ـي9:))تـسـي9 الـشـركـة مـن طـرف)

الس د))مجاط مصطفى.)))))
)الـشـريك):)))

مجاط مصطفى)1000)حـصـة.
باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
االبـتـدائـ ـة بالناظور بـتـاريـخ)11)أكتوار)

2022)تحت رقم)4541.
10 P

CENTER RAZAL
الشارع الرئي�سي )3 توينة 

الناظور
تـأسيس الشـركـة

بالناطور) عـرفي  عـقد  بنقـتضـى 
وضـع) تـم  (2022 سبتن 9) (14 بـتـاريخ)
مـحـدودة) ( الـقـانـون األسـاسـي لـشـركـة)

الـنسـؤولـ ـة):
 CENTER شـركـة) (: الـتسـنـ ة)

RAZAL)ش.م.م.)
الـغرض االجـتنـاعـي):))مركز تجن ل)

وتبي ض االسنان)؛)
الـعـنـل ـات) جـنـ ـع  عـامة  واـصـفـة 
تـرتـبـط) الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.)

الشارع) (: االجـتناعـي) الـنـقر 

الرئي�سي))3)تاوينة))الناظور).
 100  000 (: الشـركـة) املـال  رأس 

حـصـة من) (1000 مـقـسـم الـى) ( درهـم)

فـئة)100)درهـم.

التـس ـي9:))تـسـي9 الـشـركـة مـن طـرف)

الس د لكاو ياسين والس د محنودي)

حنزة)))

)الـشـركاء):

محنودي حنزة)300)حـصـة)؛

)لكاو ياسين)400))حصة)؛

)الزكاني يسرى)300)حصة.

باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

االبـتـدائـ ـة بالدريوش بـتـاريـخ)26)سبتن 9)

2022)تحت رقم)4456.

11 P

LINA RIM GAZ
ش.م.م 

QT(AL(BOUSTANE(ILO(N° 359

NADOR

الـجـنـع ة)) مـحـضـر  بـنـقتـضـى 

أكتوار) (5 الـعـامة االسـتثـنائـ ة بـتـاريـخ)

 LINA شـركـة) شركـاء) ( صـادق) (2022

RIM GAZ))ش.م.م))على قرار))تغ ي9)

ل صبح)) للشركة  االجتناعي  الغرض 

البضائع) ونقل  الغاز  وقود  توزيع 

لحساب الغي9))كنا صادقوا على قرار)

تحين القانون األسا�سي للشركة.

باملـحكـنـة) الـقـانونـي  اإليداع  تـم 

االبـتـدائـ ـة))بالـنـاظـور))بـتـاريخ)11)أكتوار)

2022)تـحـت رقـم)4543.

12 P

AGROUR NEGOCE
ش.م.م 

شارع الحسن الثاني املدينة القدينة 

الدريوش

بـنـقتـضـى مـحـضـر الـجـنـع ة))الـعـامة)

 2022 مارس) (2 بـتـاريـخ) االسـتثـنائـ ة 

 AGROUR ( شـركـة) شركـاء) ( صـادق)

تغ ي9) ( على قرار) ( ش.م.م) (NEGOCE

الغرض االجتناعي للشركة ل صبح):

تنظ م االعراس والحفالت))-)كراء)

معدات الحفالت-)ب ع املواد الغدائ ة)

)الخ ز-واللحوم)

والتجارة))

تحين) قرار  على  صادقوا  كنا 

القانون األسا�سي للشركة.

باملـحكـنـة) الـقـانونـي  اإليداع  تـم  (

االبـتـدائـ ـة))بالـنـاظـور))بـتـاريخ)2)يون و))

2022)تـحـت رقـم)47).

13 P

MALIDIS
 SARL AU

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 

وذات شريك وح د

يقدر رأسنالها ب : 4.000.000 درهم

املقر االجتناعي: الرقم 148، زنقة 

الزاي9 بن العوام، الصخور السوداء، 

الدار الب ضاء.

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بنقت�سى 

بتاريخ) ومسجل  (،2022 سبتن 9) (23

قررالشريك) (،2022 سبتن 9) (28

الوح د في الشركة ما يلي):

34.000)حصة إجتناع ة) تفويت)

للحصة،من) درهم  (100 فئة) من 

للشركة) طرف الس د موحى مخفي،)

.»OMARK INVEST«

الس د) من  كل  يصبح  واالتالي 

 OMARK« والشركة) مخفي  موحى 

INVEST«،)شركاء)في الشركة.

الجديد) التقس م  ويصبح 

لرأسنال الشركة))كنا يلي):

 OMARK INVEST« الشركة)

3.400.000))درهم)؛

الس د موحى مخفي)600.000))درهم)؛

املجنــــوع))4.000.000))درهم.

للشركة) القانون ة  الصفة  تغ ي9 

مسؤول ة) ذات  شركة  (: لتصبح)

محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

الب ضاء) بالدار  التجارية  باملحكنة 

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (18 بتاريخ)

.(RC N : 2(8(1(( 841(3(

14 P

مكتب االستشارة)FIDUTEMA)ش.م.م

رقم 136،)شارع القاهرة،)الطابق األول،

)شقة رقم)1،)كومطراف)1،)تنارة

الهاتف):)48 42 64 0537

الفاكس):)64 47 64 0537

NAHDA PALACE
ش.م.م

الكائن مقرها : رقم 57، شارع عالل 
بن عبد هللا، حي النهضة، تنارة
تأسيس شركة               

7)أكتوار) بنقت�سى عقد مؤرخ في)
 NAHDA(2022)قد تم تأسيس شركة
املسؤول ة) ذات  (PALACE SARL
الخصائص) تحنل  والتي  املحدودة 

التال ة):
 NAHDA PALACE (: التسن ة)

.SARL
ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

مسؤول ة محدودة.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم.

الهدف االجتناعي):)مقهى)؛
ب ع املؤكوالت الخف فة.

الشركاء):)
مراد لخضرة)500)حصة)؛
رشدي زرينات)500)حصة.

ورشدي) لخضرة  مراد  (: التس ي9)
زريبنات مسي9ين للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)
31)ديسن 9 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.
التق  د) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالسجل التجاري باملحكنـة التجارية)

بتنارة تحت رقم)140).   
15 P

مكتب االستشارة)FIDUTEMA)ش.م.م

رقم)136،)شارع القاهرة،)الطابق األول،)شقة)

رقم)1،)كومطراف)1،)تنارة

الهاتف):)48 42 64 0537

الفاكس):)64 47 64 0537

RABAT PROFIL
ش.م.م ذات الشريك الواحد

الكائن مقرها : 45 محل رقم 2، 
تجزئة بناصر 2، املفتاح، تنارة
تأسيس شركة               

3)أكتوار) بنقت�سى عقد مؤرخ في)
 RABAT 2022)قد تم تأسيس شركة)
ذات املسؤول ة) (PROFIL SARL AU
املحدودة ذات الشريك الوح د والتي)

تحنل الخصائص التال ة):
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 RABAT PROFIL (: التسن ة)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم.

الهدف االجتناعي):

مقاول في نجارة األملن وم)؛

املختلفة) األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.

السعدي) العزيز  عبد  (: الشركاء)

1000)حصة.

السعدي) العزيز  عبد  (: التس ي9)

مسي9 للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.

التق  د) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكنـة التجارية)

بتنارة تحت رقم)137).

16 P

مدرسة العزيز الخاصة
سجل تجاري سال رقم : 36845

 املقر االجتناعي : إقامة األزهر، 

رقم 3، الطابق السفلي، تابريكت، 

سال

تغ ي9
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

نوفن 9) (5 بتاريخ) املتعلق  االستثنائي 

الخاصة«) العزيز  »مدرسة  (2021

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة 

للشريك الوح د،)تقرر ما يلي):

تحويل املقر االجتناعي إلى العنوان)

الطابق) (،3 رقم) إقامة األزهر،) (: التالي)

السفلي،)تابريكت،)سال.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (4 بتاريخ)

.3(74(
وهذا بنثابة مقتطف وا ان

17 P

شركة أمل لزيت الزيتون
شركة محدودة املسؤول ة

الرأسنال االجتناعي : 100.000 
درهم

املقر االجتناعي : دوار لحرامسة 
غوازي قرية با محند، تاونات

العادي) العام  الجنع  بنقت�سى 
املنعقد بفاس بتاريخ)14)يون و)2022 
قرر شركاء)شركة أمل لزيت الزيتون)
والتي) املسؤول ة  محدودة  شركة 

رأسنالها)100.000)درهم ما يلي):
1)-)املصادقة على الب ان الختامي)
لسنة) واملصارق  املدا ل  وحساب 

.2021
الشركة) مسي9ي  ذمة  إبراء) (- (2 

ال رجعة فيها للسادة):
بنحنو عالل،)ر.ب.ت.و)C130301)؛

ر.ب.ت.و) عادل،) بنحنو 
.C581527

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بتاونات)
بتاريخ)23)يون و)2022)تحت رقم)85 

السجل التجاري رقم)1185.
18 P

RAFONE DISTRIBUTION
SARL AU

 شركة محدودة املسؤول ة 
ذات الشريك الواحد

رأسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : تنارة، إقامة قصبة 
الخي9، تجزئة 4 بنغالو 15، هرهورة
رقم السجل التجاري : )13234 

تنارة
مؤرخ) عـرفي  عـقد  بنقـتضـى  (- (I
بتنارة بـتـاريخ)30)سبتن 9)2022)قررت)
الجنع ة العامة االستثنائ ة لشركاء)
 RAFONE DISTRIBUTION شركة)
ش.م.م ذات الشريك الوح د ما يلي):

الختام ة) الحسابات  فحص 
للتصف ة بتاريخ)30)سبتن 9)2022)؛

إغالق للتصف ة)؛
توزيع حص لة التصف ة)؛

اضطالع للنصفي.

لدى) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم  (- (II

االبـتـدائـ ـة) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 

بتنارة بـتـاريـخ)18)أكتوار)2022)تحت)

رقم)120).

19 P

MONOPTIQUE
SARL

املركز التجاري مرجان، حي الرياض، 

ب )1 مكرر الرااط

السجل التجاري 53447

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط)

وفاة) وبعد  (2022 يول و) (( بتاريخ)

 507 الس د أحند الحلو تم تحويل)

الورثة) إلى  ينتلكها  كان  التي  حصة 

الشرع ين على الشكل التالي):

الس د الحلو يونس):)136)حصة.

الس د الحلو إل اس):)136)حصة.

الس دة الحلو دانة):)136)حصة.

الس دة ل ازغي فاطنة):)65)حصة.

VOLHA KURZINA : 34)حصة.

الس دة) من  كل  تع ين  تم  كنا 

فاطنة) الحلو  والس د  مونة  الحلو 

كنسي9تين للشركة بعد وفاة الس د)

الحلو أحند.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

أغسطس) (8 التجارية بالرااط بتاريخ)

2022)تحت رقم)8002.

20 P

KS GAZA
SARL

العرفي) العقد  تسج ل  تاريخ 

بالخصائص) بسال  (2022 5)أكتوار)

التال ة):

وجبات) (: االجتناع ة) الهدف 

سريعة  ف فة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100))درهم للحصة الواحدة موزعة)

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 500 (: كريزم) محنود  الس د 
حصة.

الس د بالل رأفت بدر ابو س دو):)
500)حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)
التأسيس النهائي.

رقم) األمل  حي  (: االجتناعي) املقر 
224)مكرر سال.

كريزم) محنود  الس د  (: التس ي9)
والس د بالل رأفت بدر أبو س دو.

الس د محنود كريزم) ( (: التوق ع)
والس د بالل رأفت بدر أبو س دو.

(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 
.36885

21 P

 DENTAL SOLUTIONS
MAROC

SARL
العرفي) العقد  تسج ل  تاريخ 
بالخصائص) بسال  (2022 3)أكتوار)

التال ة):
تاجر أجهزة) (: الهدف االجتناع ة)

طب األسنان.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 
100))درهم للحصة الواحدة موزعة)

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 500 (: محند  راص) الس د 

حصة.
 500 (: ال ح وي) حن د  الس د 

حصة.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.
الجيش) شارع  (: االجتناعي) املقر 
امللكي قيسارية األمل متجر)13)و)14 

املدينة الجديدة فاس.
محند  راص) الس د  (: التس ي9)

والس د حن د ال ح وي.
الس د محند  راص ( (:  التوق ع)

)أو الس د حن د ال ح وي.
(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.74211
22 P
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شركة بنحمو إخوان للحبوب  
شركة محدودة املسؤول ة

الرأسنال 2.000.000 درهم

املقر االجتناعي : حي السوق القديم 

بلدية قرية بامحند تاونات

العادي) العام  الجنع  بنقت�سى 

املنعقد بفاس بتاريخ)14)يون و)2022 

إ وان) بنحنو  شركة  شركة  قرر 

شركة محدودة املسؤول ة) للحبوب،)

والتي رأسنالها)2.000.000)درهم،)ما)

يلي):

1)-)املصادقة على الب ان الختامي)

لسنة) واملصارف  املدا ل  وحساب 

.2021

الشركة) مسي9ي  ذمة  إبراء) (- (2

عالل) بنحنو  للس د  فيها  رجعة  ال 

.C130301(:(.ر.ب.ت.و

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحكنة االبتدائ ة بتاونات)

بتاريخ)23)يون و)2022)تحت رقم)87 

السجل التجاري رقم)585.

23 P

شركة الزيتون األخضر الذهبي  
شركة محدودة املسؤول ة

الرأسنال 3.000.000 درهم

املقر االجتناعي : دوار لهرامسة 

جناعة الغوازي قرية بامحند تاونات

العادي) العام  الجنع  بنقت�سى 

املنعقد بفاس بتاريخ)14)يون و)2022 

األ ضر) الزيتون  شركة  شركة  قرر 

املسؤول ة) محدودة  شركة  الذهبي،)

درهم، (3.000.000 رأسنالها)  والتي 

)ما يلي):

1)-)املصادقة على الب ان الختامي)

لسنة) واملصارف  املدا ل  وحساب 

.2021

ذمة مسي9ي الشركة ال) إبراء) (- (2
رجعة فيها للسادة):

(: ر.ب.ت.و.) عالل  بنحنو 

.C130301

(: ر.ب.ت.و.) عادل  بنحنو 

.C581527

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بتاونات)
بتاريخ)23)يون و)2022)تحت رقم)86 

السجل التجاري رقم)5)8.
24 P

KASCAFE
SARL

التصف ة النهائ ة للشركة
1)-)بنقت�سى محضر الجنع العام)
يون و) (2( غي9 العادي املنعقد بتاريخ)
لشركة) االجتناعي  باملقر  ( (2022

KASCAFE SARL)تقرر ما يلي):
1)-)التصف ة النهائ ة للشركة.

2)-)اإلبراء)ملصفي الشركة الس د)
أيوب يدان.

2)-)اإليداع القانوني تم باملحكنة)
أكتوار) (20 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022)تحت رقم)848)3.
25 P

 STE AUTO TAFILALT
SAHARA

املنعقد يوم) إثر قرار اإلدارة  على 

 STE AUTO 2022)لشركة) ))أكتوار)
رأسنالها) (،TAFILALT SAHARA

100.000)درهم،)تقرر ما يلي):

محند) البخاري  الس د  استقالة 

من تس ي9 الشركة.

مصطفى) البخاري  الس د  تع ين 

مسي9 للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (18 بتاريخ)

.3(837

26 P

 CINDY FRUITS ET
LEGUMES

SARL

على إثر قرار الجنع العام املنعقد)

 CINDY 2022)لشركة) 6)أكتوار) يوم)

(،FRUITS ET LEGUMES SARL
ومقرها) درهم،) (100.000 رأسنالها)
االجتناعي):)بلوك)11،)رقم)407،)حي)

السالم اضافي،)سال،)تقرر ما يلي):

تصف ة الشركة.
إعالن الس د  واللي حسن.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (18 بتاريخ)

.3(836
27 P

شركة بوعياد و بوعنان  
شركة محدودة املسؤول ة ذات 

الشريك الوح د
 الرأسنال االجتناعي 4.000.000 درهم
املقر االجتناعي : شارع ابن عبار الحي 

الصناعي دكارات فاس
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املنعقد بتاريخ)18)أكتوار)2022)تقرر)

ما يلي):
1)-)تعديل البند رقم)3)من القانون)
القانوني) الشكل  تحويل  (: األسا�سي)
من شركة ذات مسؤول ة محدودة إلى)
شركة ذات مسئول ة محدودة ذات)

الشريك الواحد.
2)-)تعديل البند رقم)7)من القانون)

األسا�سي):
-)ب ع)2.500)حصة اجتناع ة من)
بطاقة) بوعنان حورية  الس دة  قبل 
 C134453 رقم) الوطن ة  التعريف 
بطاقة) بواكر  بوع اد  الس د  لفائدة 

.C80(((التعريف الوطن ة رقم
اجتناع ة) حصة  (7.000 ب ع) (-
حسني) بوعنان  الس دة  قبل  من 
محند بطاقة التعريف الوطن ة رقم)
بوع اد) الس د  لفائدة  (C51(804
بواكر بطاقة التعريف الوطن ة رقم)

.C80((
اجتناع ة) حصة  (3.500 ب ع) ( (-
حسني) بوعنان  الس دة  قبل  من 
سلمى بطاقة التعريف الوطن ة رقم)
بوع اد) الس د  لفائدة  (C421867
بواكر بطاقة التعريف الوطن ة رقم)

.C80((
اجتناع ة) حصة  (3.500 ب ع) (-
حسني) بوعنان  الس دة  قبل  من 
نجوى بطاقة التعريف الوطن ة رقم)
بوع اد) الس د  لفائدة  (C42748(
بواكر بطاقة التعريف الوطن ة رقم)

.C80((

اجتناع ة) حصة  (3.500 ب ع) (-

حسني) بوعنان  الس دة  قبل  من 

رقم) الوطن ة  التعريف  بطاقة  كنزة 

بوع اد) الس د  لفائدة  (C518712

بواكر بطاقة التعريف الوطن ة رقم)

.C80((

الشركة) رأسنال  فإن  واالتالي 

درهم) ماليين  أربعة  مبلغ  في  محدد 

)4.000.000)درهم))مقسم كاألتي):

 40.000 (: بواكر) بوعنان  الس د 

حصة اجتناع ة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) ( التجارية) باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (21 بتاريخ)

5638)السجل التجاري رقم)37)73. 

28 P

AUDITCLOUD MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها 200.000.) درهم

املقر االجتناعي : تجزئة Y5، قطاع 

14، شارع الدلب، حي الرياض - 

الرااط

تحويل املقر االجتناعي للشركة

بنقت�سى محضر الجنع ة العامة)

 AUDITCLOUD االستثنائ ة لشركة)

بتاريخ تم  الذي  (MAROC 

)فاتح أكتوار)2022)تقرر ما يلي):

تحويل املقر االجتناعي للشركة) (-

شارع) (،14 قطاع) (،Y5 تجزئة) من 

الرااط ،) (- الرياض) حي  الدلب،)

(،14 قطاع) (،6 (: التالي) العنوان   إلى 

حي الرياض- شارع الدلب،) (،Y بلوك)

الرااط .

النظام) من  (5 املادة) تغ ي9  (-

األسا�سي.

-)تحديث النظام األسا�سي.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكنة  لدى  القانوني 

 2022 أكتوار) (21 بتاريخ) بالرااط 

تحت رقم)632)12.

29 P
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INSTIGLIO MOROCCO
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

رأسنالها 10.000 درهم  
املقر االجتناعي :  )7 شارع ابن سينا. 

شقة رقم 6 الرااط

استقالة مسي9 وتحويل املقر 
االجتناعي للشركة

بنقت�سى محضر الجنع ة العامة)
 INSTIGLIO لشركة) االستثنائ ة 
فاتح) بتاريخ  تم  الذي  (MOROCCO

أغسطس)2022)تقرر ما يلي):
االعت9اف باستقالة املسي9 أيوب) (-

لحلو.
 PIERRE الس د) تع ين  (-
الحامل لجواز السفر رقم) ( (HODEL

X8717604)مسي9ا ملدة غي9 محددة.
تحويل املقر االجتناعي للشركة) (-
 6 )7)شارع ابن سينا.)شقة رقم) من)
الرااط) ،)إلى العنوان التالي):)18)شارع)

واد بهت أكدال.
من) (10-2 و) (1-3 املواد) تغ ي9  (-

النظام األسا�سي.
-)تحديث النظام األسا�سي.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (
التجارية) املحكنة  لدى  القانوني 
 2022 أكتوار) (21 بتاريخ) بالرااط 

تحت رقم)636)12.
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سطارمي
ش.م.م ش.و

الزيادة في رأسنال الشركة
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،2022 أكتوار) (20 بتاريخ) الب ضاء)
قرر الشريك الوح د شركة سطارمي)
محدودة) شركة  ش.و  ش.م.م 

املسؤول ة للشريك الوح د ما يلي):
الزيادة في رأسنال الشركة):

رفع) العامة،) الجنع ة  قررت 
رأسنال الشركة من)100.000)درهم)
درهم وذلك بإدماج) (2.600.000 إلى)
الوح د للشريك  الخاص  الحساب 

درهم،) (2.500.000 بنبلغ وصل إلى) (

حققت  لق) الزيادة  فهذه  وعل ه 

 100 حصة إضاف ة بق نة) (25.000

درهم للحصة.)كانت كلها من نصيب)

الشريك الوح د الس دة عالم هدى،)

أي على الشكل التالي):

الس دة عالم هدى)25.000)حصة)

بق نة)2.500.000)درهم.

بعد هذه الزيادة،)أكدت الجنع ة)

الشركة) حصص  أن  على  العامة 

النهائ ة هي على الشكل التالي):

 26.000 (: هدى) عالم  الس دة 

حصة بق نة)2.600.000)درهم.

القانون) من  (7 الفصل) مالئنة 

األسا�سي.

لطب عة) العامة،) قررت الجنع ة 

 7 الفصل) مالئنة  أعاله،) الزيادة 

القانون) من  االجتناعي«) »الرأسنال 

األسا�سي للشركة.

التوق عات البنك ة واالجتناع ة):

الفردي) بالتوق ع  ملتزمة  الشركة 

وأن) هدى،) عالم  للس دة  والوح د 

لها كامل الصالح ات التي يخولها لها)

القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكنة) الضبط  بكتابة  القانوني 

وذلك) الب ضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (،2022 21)أكتوار) يوم)

.842707
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STE TREND GARD SERVICE
SARL

R.C : 31505

تعديالت
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 TREND GARD SERVICE« لشركة)

SARL«)الكائنة ب):)سان ة الشرقاوي)
األول) الطابق  (51 رقم) أحفي9  زنقة 

ب واملؤرخ  سال  مو�سى   س دي 

الشركاء) قرر  (2022 سبتن 9) (2(   

ما يلي):

جديد) مسي9  وتع ين  استقالة 

املوافقة على) قرر الشركاء) (: للشركة)

اشط طي) ابراه م  الس د  استقالة 

من تس ي9 الشركة وتم تع ين الس د)

أشرف امل ل كنسي9 وح د لها.

تعديل القانون األسا�سي للشركة)

وذلك بإد ال التعديالت السالفة) (:

الذكر ووفقا ملا يقتض ه القانون.

كاتب) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (13 بتاريخ)

.3(820
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MULTIPAYSERVICE
ش.م.م ش.و

تأسيس
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)

واملسجل) (2022 سبتن 9) (1( بتاريخ)

تم) (2022 سبتن 9) (20 في) بالرااط 

إنشاء)القانون األسا�سي لشركة ذات)

وح د،) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

لها املنيزات التال ة):

الشركاء):)الس دة مريم كوفة.

 »MULTIPAYSERVIC«(:(التسن ة

ش.م.م ش.و.

نشاط  يتنثل   : الشركة  غرض 

الشركة في :

تحويل األموال.

 دمة أداء الفواتي9.

تقديم  ونقدي،  تجاري  وس ط 

 دمات أ رى.

األشغال  كل  عامة  بصفة 

الصناع ة  التجارية،  العنوم ة، 

والعقارية، املرتبطة بشكل مباشر أو 

غي9 مباشر بنشاط الشركة والتي من 

شأنها املساهنة في تنن تها.

املقر الرئي�سي : إقامة الخي9 شقة 

3 مجنوعة 17 سال الجديدة.

مدة  الشركة : )) سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
في  حدد   : الشركة  رأسنال 

 1000 إلى  مقسنا  درهم   100.000

حصة بق نة 100 درهم للحصة.

إداريا  مسي9ة  الشركة   : التس ي9 

وملدة غي9 محددة من طرف الس دة 

مريم كوفة.

السنة االجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 9 من كل سنة.

تسج ل  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري باملحكنة 

االبتدائ ة بسال يوم 17 أكتوار 2022 

تحت رقم )3687.
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ATLAS PLM PROMO
ش.م.م

حي حدو نحل نة،  ن فرة

التأسيس
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

سبتن 9)2022)تم تأسيس شركة ذات)

وح د) بشريك  محدودة  مسؤول ة 

باملواصفات التال ة):

 ATLAS PLM (: التسن ة)

.PROMO

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

املسؤول ة املحدودة.

حدو  حي   : االجتناعي) املقر 

نحل نة،) ن فرة.

بائع) (- عقاري) منعش  (: الغرض)

ومجزئ األرا�سي.

 100.000 في) حدد  (: الرأسنال)

درهم موزع))إلى)1.000)حصة موزعة)

على الشكل التالي):

محند أقلنون):)500)حصة.

مريم الفاتحي):)500)حصة.

:)تسي9 الشركة من طرف) التس ي9)

الس د محند أقلنون ذلك ملدة غي9)

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بخن فرة) االبتدائ ة  باملحكنة 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (17 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (2022/455

.45(5
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JABBAR CARS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
رأسنال الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : شارع عبد الرح م 
بوعب د عنارة 50 رقم 2 حي األندلس 

سال
يوم) حرر  عرفي  عقد  بنقت�سى 
تأسيس)) تم  بسال  (2022 أكتوار) (5
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)
الشريك الواحد بالخصائص التال ة):

 JABBAR« شركة) (: التسن ة)
CARS«)ش.م.م ذات الشريك الواحد.

الهدف : 1 - تأجي9 س ارات.
رأسنال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 درهم للحصة الواحدة مقسنة 

على الشركاء كارتي :
 1000  : بنسل نان  اينان  الس د 

حصة.
عبد) شارع  (: االجتناعي) املقر 
2)حي) 50)رقم) الرح م بوعب د عنارة)

األندلس سال.
التس ي9):)مهدي جبار.

املدة : مدة  الشركة )) سنة.
التجاري  السجل  التق  د  تم 
باملحكنة االبتدائ ة بسال تحت رقم 

.36(03
بنثابة مقتطف وا ان
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GOLDEN PIXIE
سجل تجاري : 61471 - القن طرة

لشركة) الوح د  املساهم  قرر 
يون و) (10 في) (»GOLDEN PIXIE«

2022)ما يلي):
 PIXIE إلى) الشركة  اسم  تغ ي9 

.TOUCH
نقل مقر الشركة إلى)13)بين شارع)
أ) عنارة  شوقي  أحند  وشارع  عنت9ة 

محل رقم)3)القن طرة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

املحكنة االبتدائ ة بالقن طرة.
36 P

BIG BACHA
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

تأسيس
أملاني) الس د عبد املهدي محند،)
مارس) (25 بتاريخ) ولد  الجنس ة 
رقم) السفر  جواز  حامل  (1(76
 11062( في) ويق م  (L3HL1TMW3
برلين ويلنر سدورفر شارع)105)أملان ا.
النظام) (: التالي) النحو  على  أنشأ 
املسؤول ة) ذات  للشركة  األسا�سي 
التي) الواحد  العضو  ذات  املحدودة 
قررت إنشاءها بالخصائص التال ة):

املوضوع):)مطعم بسعر ثابت.
باسم):)ب غباشا.

:)زاوية شارع محند) املقر الرئي�سي)
ديوري ومحند عبدو إقامة كام ل ا)5 

ماج)5)القن طرة.
املدة):))))سنة.

تم تحديد رأس املال) (: رأس املال)
 1000 100.000)درهم مقسنة إلى) بـ)
للسهم) درهم  (100 بق نة) سهم 
مدفوعة بالكامل ومخصصة بالكامل)
الشريك) محند  املهدي  عبد  للس د 

الوح د.
املسي9):)الس د عبد املهدي محند،)
25)مارس) أملاني الجنس ة ولد بتاريخ)
رقم) السفر  جواز  حامل  (1(76
 11062( في) ويق م  (L3HL1TMW3
برلين ويلنر سدورفر شارع)105)أملان ا)
تم تع ينه كندير وح د للشركة لفت9ة)
غي9 محدودة وقد تم تسج ل الشركة)
للقن طرة تحت) التجاري  السجل  في 

رقم)57151.
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STE ZAYNOR
SARL

رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها : شارع األمي9 موالي عبد هللا 
الرقم 25 الع ون

تعديالت قانون ة
العام) الجنع  ملحضر  طبقا 

 2022 يون و) (23 بتاريخ) االستثنائي 

الشركاء) طرف  من  املصادقة  تنت 

على ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

انزران) بئ9  ياقوت  لال  شارع  (: التالي)

الرقم)18)الع ون.

وتبعا لذلك تم تح ين البند)4)من)

القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالع ون) االبتدائ ة  باملحكنة 

رقم) تحت  (2022 يون و) (2( بتاريخ)

.2022/1(73
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LM WORKS
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة وذات الشريك الوح د

تم وضع) (2022 أكتوار) (5 بتاريخ)

قانون منظم لشركة ذات املسؤول ة)

املحدودة وذات املنيزات التال ة):

شركة) (LM WORKS (: التسن ة)

ذات املسؤول ة املحدودة.

الهدف):) دمات عقارية.

الرأسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة) (1.000 إلى) مقسنة  درهم 

درهم للواحدة موزعة) (100 من فئة)

كارتي)):

الس د لحسن ملج د):)500)حصة.

الس د امبارك حن ة):)500)حصة.

املقر االجتناعي):)حي األمل)1)شارع)

السنام ط ف ال)2)الدا لة.

الس د) طرف  من  تسي9  (: اإلدارة)

لحسن ملج د والس د امبارك حن ة)

ملدة غي9 محددة.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 

 2022 أكتوار) (18 بتاريخ) بالدا لة 

السجل) (1714/2022 رقم) تحت 

التجاري)22811.
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AGRIBOURANE
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  (2022 يون و) (20

الشركة ذات املنيزات التال ة):

AGRIBOURANE(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو  ارجه):

جن ع األنشطة املتعلقة بالفالحة)

التشجي9.

صفصف) حي  (: الرئي�سي) املقر 

الكردان والد تاينة.

الرأسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

بوران) الس د  ملك  في  للواحدة  فئة 

عبد اللط ف.

اإلدارة):)تس ي9 من الطرف الس د)

عبد اللط ف بوران.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ تارودانت  بنحكنة   الضبط 

رقم) تحت  (2022 يون و) (23

308/2022)سجل تجاري رقم)8833.
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 EL HADRAOUI SAKAN
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 

قد) (،2022 أكتوار) (4 بتاريخ) الرااط 

املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 EL HADRAOUI (: التسن ة)

 SAKAN

الهدف االجتناعي):)منعش عقاري.
 1.1(2.000 (: الشركة) رأسنال 

20)11)حصة من) درهم مقسنة إلى)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

امين الحضراوي)20)11)حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 

ديسن 9 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.

 3 شقة) مكرر  (12 عنارة) (: املقر)
زنقة لبنان املح ط الرااط.
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املسي9):)حسن ة الوردي.
(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.163441
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FIGUIG MONEY CHASH
RC/28023

املنعقد) العرفي  العقد  بنقت�سى 
بتاريخ)13)سبتن 9)2022)قرر الشريك)

الوح د للشركة ما يلي):
استقالة وتع ين مسي9):

السنراني) أيسر  الس دة  قامت 
كنسي9ة) منصبها  من  باالستقالة 
عدنان) الس د  تع ين  وتم  للشركة 

قاسو كنسي9 للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
سبتن 9) (20 التجارية بالرااط بتاريخ)

2022)تحت رقم)846)3.
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RENT AND RIDE
RC/26543

املنعقد) العرفي  العقد  بنقت�سى 
بتاريخ)13)سبتن 9)2022)قرر الشركاء)

ما يلي):
تحويل املقر االجتناعي):

تم تغ ي9 املقر االجتناعي إلى):
حي الل نون رقم)25)شارع)6)نون 9)

الطابق األر�سي تابريكت سال.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022)تحت رقم)844)3.
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STE T3E
SARL AU
تأسيس

تأسيس) تم  بنقت�سى عقد عرفي 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)
بتاريخ بنكناس  الوح د   الشريك 
22)ماي)2022)ذات املنيزات التال ة):

STE T3E SARL AU(:(التسن ة
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

أشغال) (: االجتناعي) الهدف 
الكهرااء)واملاء)واألشغال املختلفة.

الشقة) ((3 رقم) (: املقر االجتناعي)
بوزكري) الخي9 س دي  تجزئة  (8 رقم)

مكناس.
 100.000 (: االجتناعي) الرأسنال 

درهم.
تاريخ) من  سنةابتداء) ((( (: املدة)

الت9ق م بالسجل التجاري للشركات.
يتم تس ي9 الشركة من) (: التس ي9)

طرف الس د الطالبي محسين.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 2(00 رقم) تحت  بنكناس  التجارية 
بتاريخ)))أغسطس)2022،)ومسجل في)

السجل التجاري تحت رقم))0)56.
بنثابة مقتطف وا ان
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أونفيرو كاريير
ش.م.م ذات الشريك الوح د

ENVIRO CARRIERE SARL AU
املقر االجتناعي : طنجة، 41

شارع محند الخامس، إقامة الواحة 
2، الطابق األول رقم 2

الجنع ة) محضر  من  يستفاد 
العنوم ة للشركاء)املجتنعة بطنجة،)
املسجل) (،2022 سبتن 9) (12 بتاريخ)
سبتن 9) (16 بتاريخ) املدينة  بنفس 
2022،)باملرجع رقم))6518،)أن هده)

األ ي9ة قررت):
تغ ي9 تفويض التوق ع.

املبالغ) جن ع  توق ع  يجوز 
أو) الرسوم  وجن ع  وااللتزامات 
التي تقل ق نتها) البنك ة  التوق عات 
سواء) درهم،) (200.000 تعادل) أو 
من قبل املسي9 أو من قبل الشريك)

الوح د.
املبالغ) جن ع  توق ع  يجوز 
الرسوم) وجن ع  وااللتزامات 
والتوق عات البنك ة التي تفوق ق نتها)
الشريك) قبل  من  درهم،) (200.000
املسي9) قبل  من  أو  وحده،) الوح د 

والشريك الوح د معا.
 10 الفصل) تعديل  لذلك،) وتبعا 

من النظام األسا�سي.

لدى) القانوني  اإليداع  تقديم  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
(،2022 أكتوار) (5 بتاريخ) بطنجة،)

تحت رقم))3774.
قصد الب ان والتأشي9

اإلدارة

45 P

AL MADA GESTION
Société(anonyme

Au(capital(de 3.930.000 dhs
Siège(social : 60, rue(d’Alger

Casablanca
R.C(n° 29281
Casablanca

إن مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ)
20)سبتن 9)2022)قد):

أينن) الس د  استقالة  سجل 
مع) عام،) كندير  مهامه  من  الطود 
احتفاظه بننصب متصرف ومنصب)

رئيس مجلس اإلدارة.
لعلج) عنر  محند  الس د  عين 

كندير عام للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 
18)أكتوار)2022)تحت رقم)60)841.

للتلخ ص واإلشارة
مجلس اإلدارة

46 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة
ش.ذ.م.م

رأسنال الشركة):)100.000)درهم
مقرها االجتناعي):)شارع الحسن الثاني
عنارة البنك املغربي للتجارة الخارج ة

مكتب رقم))،)الناضور
س.ت):)5415

JIMAFIBRE
SARL

رأسنال الشركة : 1.200.000 درهم
مقرها االجتناعي : شارع الحسن 

الثاني، عنارة البنك املغربي للتجارة 
الخارج ة، مكتب رقم )، الناضور

س.ت : 147)1
بنقت�سى محضر الجنع العام غي9)
(،2022 أكتوار) (6 العادي املنعقد في)
 JIMAFIBRE - شركة) مساهنو  قرر 

SARL)ما يلي):

تحويل املقر االجتناعي إلى العنوان)

(،i10 سلوان) الحي الصناعي،) (: التالي)

سلوان)-)الناضور.
القانون) من  (4 البند) تعديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (13 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)4553.

47 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م

رأسنال الشركة):)100.000)درهم

مقرها االجتناعي):)شارع الحسن الثاني

عنارة البنك املغربي للتجارة الخارج ة

مكتب رقم))،)الناضور

س.ت):)5415

HIBOT CAR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة بشريك وح د

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2022 أكتوار) (6

بشريك) محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د باملنيزات التال ة):

HIBOT CAR(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

املوضوع):)هدف الشركة):

كراء)الس ارات بدون سائق.

لعرا�سي،) حي  (: الشركة) مقر 

الناظور.
 100.000 (: الشركة) رأسنال 

حصة) (10.000 إلى) مقسنة  درهم،)

دراهم للحصة الواحدة) (10 من فئة)

كلها محررة ومنلوكة للس د اسباعي)

محند.

الس دة) تع ين  تم  (: التس ي9)

ملدة) للشركة  مسي9ة  رف دة  اسباعي 

غي9 محددة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
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فاتح) من  تبتدئ  (: املال ة) السنة 
كل) من  ديسن 9  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
السجل) في  مق دة  الشركة 
التجاري بالناضور تحت رقم)24735.
47P مكرر

MAGOPCO

Société(à(responsabilité(limitée

Au(capital(de(1.000.000(Dhs

 Siège(Social(:(7,(rue(Sebta,(Résidence

 Rami(2ème(étage,(Bureau(n°8,

 CASABLANCA

RC(CASABLANCA(n°(:(547739

IF(n°(:(52532800

ICE(n°(003084230000096

(la(société(

 C.A.S WORD
DISTRIBUTION

 SARLAU
ب ع األسهم

املساهم) قرارات  بنوجب محضر 
الوح د بتاريخ)27)يول و)2022،)فقد)

تقرر ما يلي):
لعدد) مقت9ح  ب ع  على  املوافقة 
 C.A.S شركة) لصالح  سهم  (200
 WORlD DISTRIBUTION SARL

AU)وتر  ص هذه األ ي9ة.
النظام) من  (7 املادة) تعديل 

األسا�سي.
تح ين النظام األسا�سي للشركة.

صالح ات الشكل ات.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الب ضاء) للدار   التجاري 
17)أكتوار)2022)تحت رقم)841313.
48 P

SOCIETE STOCK GARDEN
SARLAU

AU(CAPITAL(DE 80.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 4 RUE(OUAD

 ZIZ 3EME ETAGE APPT N°7
AGDAL RABAT
تفويت الحصص

تغ ي9 تسن ة الشركة
تغ ي9 الهدف االجتناعي

حرر) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم وضع القانون األسا�سي) بالرااط،)
لشركة محدودة املسؤول ة بالشريك)

الوح د  اص تها كالتالي):

تغ ي9) تم  (: الشركة) تغ ي9 تسن ة 

تسن ة الشركة إلى):

MAYA GARAGE

تفويت الحصص):

الس د محند سل م مرزوقي قام)

الشركة) من  حصة  (200 بتفويت)

للس د عبد الرح م وسالم.

الس د محند سل م مرزوقي قام)

الشركة) من  حصة  (200 بتفويت)

للس د مو�سى محند أحند الكتاني.

قام) وسالم  الرح م  عبد  الس د 

الشركة) من  حصة  (200 بتفويت)

للس د مو�سى محند أحند الكتاني.

ب ع) (: تغ ي9 الهدف االجتناعي إلى)

أكسسوارات وقطع الس ارات.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

التجارية بالرااط تحت رقم)58)117 

للسجل) (2021 أكتوار) (4 بتاريخ)

التجاري رقم):)15)147.

49 P

AGHODIDE
SARK

عرفي) أو  توث قي  عقد  بنقت�سى 

أغسطس) (3 بتاريخ) تنارة  في  مؤرخ 

2022)لقد تم تحويل املقر االجتناعي)

عنارة) القاهرة،) شارع  من  للشركة 

فوتوح،) تجزئة  (،3 رقم) شقة  (،117

تنارة.

إلى املقر االجتناعي الجديد):

إضافي) (2 النهضة) حي  (43 شقة)

الرااط.

تفويت الحصص):

من) حصة  (500 تفويت) تم  لقد 

إلى) يوسف  وران  الس د  مالكها 

الس د عبد الرح م أيت صالح.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 500 صالح) أيت  أيوب  الس د 

حصة.

صالح) أيت  الرح م  عبد  الس د 

500)حصة.

شركة ذات املسؤول ة املحدودة.

 2 النهضرة) حي  (43 شقة) (: املقر)

إضافي الرااط.

املسي9ان):)الس د أيوب أيت صالح)

الس د عبد الرح م أيت صالح.
(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

128825)تنارة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة تنارة تحت رقم))164.

50 P

SOCIETE KOOS TOO
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

لشريك وح د

السجل التجاري ملكناس
رقم : 54607

رأسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : محل تجاري

حي نورة، زنقة األمل، رقم 75

سبع ع ون، عنالة الحاجب

قفل التصف ة

العام) الجنع  محضر  إثر  على 

االستثنائي،)املنعقد بتاريخ)6)سبتن 9)

2022)بالحاجب،)تقرر ما يلي):

للشركة) اإلرادية  التصف ة  قفل 

وحذفها من السجل التجاري.

احند) زنود  الس د  املصفي  ت 9ئة 

.DO10140(:(ب.ت.و

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (1( بتاريخ)

.((4

51 P

DIRECT LUBRIFIANT
RC 53585

Dissolution(anticipée
العام) الجنع  لقرارات  تبعا 

للشركاء)بتاريخ)12)ماي)2022)لشركة)

عنوانها) (DIRECT LUBRIFIANT

والد) ا الص  (64 تجزئة) التجاري 

وج ه القن طرة،)تقرر ما يلي):

حل الشركة

مصفي) العالوية  يوسف  تع ين 

للشركة.

تحديد مكان التصف ة):)تجزئة)64 

ا الص والد وج ه القن طرة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 

القن طرة بتاريخ)7)يون و)2022)تحت)
رقم)1630).

52 P

ASSURANCE SKHIRAT
تغ ي9 النشاط

غي9) العام  الجنع  لقرارات  تبعا 

 2022 سبتن 9) (28 بتاريخ) العادي 

تقرر ما يلي):

من) الشركة  نشاط  تغ ي9  تقرر 

وك ل تأمين إلى وس ط تأمين.

تح ين القانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتنارة) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم) (2022 سبتن 9) (1( بتاريخ)

.(134

53 P

 SINDIBAD BEACH شركة

RESORT
شركة مساهنة

رأسنالها : 8.000.000)2 درهم

املقر االجتناعي : 284، شارع 

الزرقطوني، الدار الب ضاء
رقم السجل التجاري : )23)22

الدار الب ضاء
رقم التعريف الجبائي : 40246553

اجتناعي) محضري  بنقت�سى 

العامة) والجنع ة  اإلدارة  مجلس 

العادية املنعقدين على التوالي بتاريخ)

لشركة شركة) (2022 يون و) و30) (21

(،SINDIBAD BEACH RESORT

تقرر ما يلي):

استقالة الس د عبد املنعم فوزي)

مجلس) ورئيس  كعضو  مهامه  من 

اإلدارة.
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العرو�سي) إينان  الس دة  تع ين 

وتفويض) عام  مدير  كرئيس 

الصالح ات لها إثر ذلك.

انتداب الس د مهدي رت م كعضو)

في مجلس اإلدارة.

الس دة) انتداب  على  املصادقة 

مدير) كرئيس  العرو�سي  إينان 

انعقاد) عند  تنتهي  التي  للندة  عام 

الجنع ة العامة التي ستصادق على)

حسابات سنة)2024.

الس د) انتداب  على  املصادقة 

مجلس) في  كعضو  رت م  مهدي 

اإلدارة للندة التي تنتهي عند انعقاد)

الجنع ة العامة التي ستصادق على)

حسابات سنة)2027.

باإلجراءات) للق ام  الصالح ات 

القانون ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 

20)أكتوار)2021)تحت رقم)8)8423.
للنشر واالستخالص،

مجلس اإلدارة

54 P

 US EDUCATION شركة

COMPAY PRIVE
شركة مساهنة

رأسنالها : 5.300.000 درهم

املقر االجتناعي : شارع س دي محند 

بن عبد هللا، برج مارينا 2، الطابق 

الخامس مارينا شواينج سانت9

الدار الب ضاء
رقم السجل التجاري : 453703

الدار الب ضاء
رقم التعريف الجبائي : 014)50)3

بنقت�سى محضر اجتناع مجلس)

 US EDUCATION لشركة) اإلدارة 

بتاريخ املنعقد  (COMPAY PRIVE 

)2)أغسطس)2022،)تقرر ما يلي):

املج د) عبد  الس د  استقالة 

مدير) كرئيس  مهامه  من  الطازالوي 

عام.

انتداب الس د سعد صبار كعضو)

في مجلس اإلدارة.

تع ين الس د سعد صبار كرئيس)
له) الصالح ات  وتفويض  عام  مدير 

إثر ذلك.
صبار) سعد  الس د  تع ين 
 EDUCATION كننثل دائم لشركة)

.DEVELOPEMENT COMPAY
املج د) عبد  الس د  تع ين 
لشركة) دائم  كننثل  الطازالوي 
املغرب واإلمارات للتنن ة)»صوم د«.

باإلجراءات) للق ام  الصالح ات 
القانون ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 
18)أكتوار)2021)تحت رقم))2)841.

للنشر واالستخالص،

مجلس اإلدارة

55 P

شركة صوميد للتنمية
شركة مساهنة

رأسنالها : 5.300.000 درهم
املقر االجتناعي : شارع س دي محند 
بن عبد هللا، برج مارينا 2، الطابق 

الخامس مارينا شواينج سانت9
الدار الب ضاء

رقم السجل التجاري : 1575)1
الدار الب ضاء

رقم التعريف الجبائي : )5)40278
بنقت�سى محضر اجتناع مجلس)

للتنن ة  صوم د  لشركة  اإلدارة 
(،2022 يول و) فاتح  بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي):
استقالة الس د عبد املنعم فوزي)

من مهامه كرئيس مدير عام.
املج د) عبد  الس د  انتداب 

الطازالوي كعضو في مجلس اإلدارة.
املج د) عبد  الس د  تع ين 
الطازالوي كرئيس مدير عام وتفويض)

الصالح ات لها إثر ذلك.
باإلجراءات) للق ام  الصالح ات 

القانون ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 

18)أكتوار)2022)تحت رقم)30)841.
للنشر واالستخالص،

مجلس اإلدارة

56 P

ELECTRO SAMA
SARL AU

إعالن عن تغ ي9 
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املنعقد بتاريخ)25)سبتن 9)2022)قرر)

 ELECTRO الوح د لشركة) الشريك 

ذات) شركة  (SAMA SARL AU

وح د) بشريك  محدودة  مسؤول ة 
ومقرها) درهم  (100.000 رأسنالها)

 135 رقم) بنكي9ان  تجزئة  اإلجتناعي 

القصر الكبي9 ما يلي):

إجتناع ة) حصة  (1000 تفويت)

يوسف) طالبي  الس د  طرف  من 

لفائدة الس د الحسين البا.

وتع ين) السابق  املسي9  استقالة 

وح دا) مسي9ا  البا  الحسين  الس د 

للشركة.

تح ين نظام الشركة وفق كل هذه)

التغ ي9ات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة اإلبتدائ ة بالقصر)

2022)تحت) 20)أكتوار) الكبي9 بتاريخ)
رقم)280.

57 P

BUSINESS ANDALUCIA
SARL AU

إعالن عن تغ ي9 
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

سبتن 9) فاتح  بتاريخ  املنعقد 

لشركة) الوح د  الشرك  قرر  (2022

 BUSINESS ANDALUCIA SARL

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة  (AU

 100.000 رأسنالها) وح د  بشريك 

تجزئة) اإلجتناعي  ومقرها  درهم 
مزوري زنقة)12)رقم)7)القصر الكبي9)

ما يلي):

إجتناع ة) حصة  (1000 تفويت)

من طرف الس د كنان محند لفائدة)

الس د الحسين البا.

وتع ين) السابق  املسي9  استقالة 

وح دا) مسي9ا  البا  الحسين  الس د 

للشركة.

تح ين نظام الشركة وفق كل هذه)
التغ ي9ات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة اإلبتدائ ة بالقصر)
2022)تحت) 20)أكتوار) الكبي9 بتاريخ)

رقم)281.
58 P

 SOCIETE MAROCAINE
 D’ACTIVATION DE
 FORMATION ET DE

SERVICES
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بنقت�سى 
27)سبتن 9)2022)بالرااط،)قد وضع)
القانون األسا�سي لشركة ذات تحنل)

الخصائص التال ة):
 SOCIETE (: التسن ة)
 MAROCAINE D’ACTIVATION
 DE FORMATION ET DE

.SERVICES
ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

مسؤول ة محدودة لشخص واحد.
الهدف اإلجتناعي):

)أنشطة) اإلدارية) اإلستشارات 
رياض ة).

رأس املال):)10.000)درهم مقسنة)
درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
 10.000 العولي) طارق  الس د 

درهم.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.
يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 
ما) ( سنة) كل  من  ديسن 9  ( (31 إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.
س ام) شارع  (4 (: اإلجتناعي) املقر 
ديور) (1 رقم) الشقة  األول  الطابق 

الجامع الرااط.
املسي9):)الس د طاريق العولي.

التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 
.16346(
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HIMCOM
في) مسجل  عرفي  عقد  بنقت�سى 

بالرااط قد وضع) (2022 سبتن 9) (27

القانون األسا�سي لشركة ذات تحنل)

الخصائص التال ة):

.HIMCOM SARL AU(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

مسؤول ة محدودة لشخص واحد.

الهدف اإلجتناعي):

اإلستقصائ ة) الدراسات  مكتب 

واألبحاث.
رأس املال):)10.000)درهم مقسنة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

 10.000 جل ل) التباري  الس د 

درهم.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 

ما) ( سنة) كل  من  ديسن 9  ( (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.

س ام) شارع  (5 (: اإلجتناعي) املقر 

ديور) (1 رقم) الشقة  األول  الطابق 

الجامع الرااط.

املسي9):)الس د التباري جل ل.
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.163475
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MY CLASS PRIVE
في) مسجل  عرفي  عقد  بنقت�سى 

بالرااط قد وضع) (2022 سبتن 9) (22

القانون األسا�سي لشركة ذات تحنل)

الخصائص التال ة):

 MY CLASS PRIVE (: التسن ة)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

مسؤول ة محدودة.

الهدف اإلجتناعي):

اإلستشارات اإلدارية.

الدعم التعل مي.

رأس املال):)10.000)درهم مقسنة)
درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
 5000 بنسبهي) نورالدين  الس د 

درهم.
الس دة زينب مكوار)5000)درهم.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)
التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 
ما) ( سنة) كل  من  ديسن 9  ( (31 إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج ل.
 66 عنارة) (: اإلجتناعي) املقر 
شارع فال ولد) (4 الطابق الثاني رقم)

عني9 أكدال الرااط.
)املسي9ان):

)الس د نورالدين بنسبهي).
الس دة زينب مكوار.

التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 
.163477
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 GET GOODS
INTERNATIONAL

قرر) (2022 أكتوار) (4 بتاريخ)
 GET GOODS الجنع العام لشركة)
ذات) شركة  (INTERNATIONAL

مسؤول ة محدودة لشخص واحد.
درهم) (100000 (: املال) برأس 
مقسنة إلى)1000)حصة من فئة)100 
واملسجلة) الواحدة  للحصة  درهم 
بالسجل التجاري باملحكنة التجارية)

بالرااط تحت رقم)157241.
احند) للس د  سهم  (200 تفويت)
بوابوكي9.) عناد  الس د  إلى  املقري 
احند) للس د  سهم  (200 تفويت)

املقري إلى الس د محند ماين.
احند) للس د  سهم  (200 تفويت)

املقري إلى الس د محند بور.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة)) مسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  واحد  لشخص 

مسؤول ة محدودة.

التجارية) باملحكنة  امللف  وضع 

 2022 أكتوار) (24 بتاريخ) ( بالرااط)
تحت عدد)674)12.
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M.I PREFA
SARL AU

في) بنقت�سى عقد عرفي مسجل  (
وضع) قد  بالرااط  (2022 أكتوار) (8
تحنل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التال ة):
. M.I PREFA(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 
مسؤول ة محدودة لشخص واحد.

الهدف اإلجتناعي):
متنوعة) إنشاءات  أو  أعنال 

)مقاول).
مقاول إنشاءات معدن ة.

استي9اد وتصدير.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
 100.000 بوابوكي9) عناد  الس د 

درهم.
التأسيس) من  سنة  ((( (: املدة)

النهائي.
السنة املال ة):)من فاتح يناير إل)31  
ما عدا السنة) ( ديسن 9 من كل سنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.
س ام) شارع  (5 (: اإلجتناعي) املقر 
ديور) (1 رقم) الشقة  األول  الطابق 

الجامع الرااط.

املسي9):)الس د عناد بوابوكي9).
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.163473
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LE GOELAND
شركة محدودة املسؤول ة
رأس املال : 300.000 درهم

املقر اإلجتناعي : رقم ) زنقة موالي 

علي الشريف الرااط

العادي) غي9  العام  الجنع  باسم 

تم) (2022 أكتوار) (20 املنعقد بتاريخ)

تقرير ما يلي):

بنبلغ) املال  رأس  في  الزيادة 

درهم من أجل رفعه من) (100.000

درهم) (400.000 درهم إلى) (300.000

وذلك عن طريق امتصاص الحساب)

الجاري للشركاء.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني):)بكتابة ضبط)

 25 املحكنة التجارية بالرااط بتاريخ)

أكتوار)2022)تحت رقم)2)6)12.
للخالصة والب ان
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ELYPS SERVICES
شركة محدودة املسؤول ة
رأس املال : 10.000 درهم

املقر اإلجتناعي : ملتقى طريق 

القاهرة وزنقة غاندي إقامة املنزه 

شقة رقم 20 الرااط

)بنقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

على) اإلتفاق  تم  (،2022 أكتوار) (14

لشركة) األسا�سي  القانون  وضغ 

املنيزات) ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة):

 ELYPS (: اإلجتناع ة) ( التسن ة)

مسؤول ة) ذات  شركة  (SERVICES

محدودة).

املوضوع اإلجتناع ة):))الشركة لها)

موضوع):

مركز اإلتصال.

طريق  ملتقى   : اإلجتناعي) املقر 

املنزه  إقامة  غاندي  وزنقة  القاهرة 

شقة رقم 20 الرااط.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.
رأس املال):)10.000)درهم مقسنة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة محررة كل ا وموزعة)

كارتي):

 60 من أجل) (OXO HOLDING  

حصة.

من) الحسين  بوطراوش  الس د 

أجل)40)حصة.

:)تم تع ين مسي9 للشركة) التس ي9)

ملدة غي9 محدودة.
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الس د مارك ب طون،)من جنس ة)

 1(67 أبريل) (6 مغرا ة مزداد بتاريخ)

حامل لبطاقة التعريف الوطن ة رقم)

مؤسسة) بتنارة  قاطن  (،A338067

الحسن الثاني رقم)53)هرهورة.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

بالرااط) التجارية  املحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

.12(6(1
للخالصة والب ان
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار عنارة)5)رقم)6)املح ط الرااط

SOCIETE CUPREUS

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها : 100.000.00 درهم 

مقرها اإلجتناعي : KM2 طريق 

الرااط 12050 الصخي9ات

رقم السجل التجاري : 1)1243

تغ ي9 املقر اإلجتناعي للشركة 
استقالة مسي9 وتع ين مسي9 جديد 
وتنديد الهدف اإلجتناعي للشركة 

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

CUPREUS)شركة) قرر شركاء)شركة)

مقرها) محدودة  مسؤول ة  ذات 

الرااط) طريق  (KM2 (: اإلجتناعي)

في) واملسجل  الصخي9ات  (12050

السجل التجاري)1)1243)ما يلي):

تغ ي9 املقر اإلجتناعي للشركة:

مقر) تغ ي9  العام  الجنع  قرر 

الرااط) طريق  (KM2 من) الشركة 

الصخي9ات إلى املقر الجديد) (12050

املنطقة الصناع ة شنال الصخي9ات)

ط.و)1)الصخي9ات.

مسي9) وتع ين  مسي9  استقالة 

جديد:

قرر الجنع العام وضع حد ملهام)

وتع ين) ملدور  عدنان  محند  الس د 

عثنان) الس د  للشركة  جديد  مسي9 

ملدور ملدة غي9 محددة.

تنديد الهدف اإلجتناعي للشركة:
الهدف) تنديد  العام  قررالجنع  (
تصن ع) إلى  للشركة  اإلجتناعي 
النبات ة) الصحة  املب دات ومنتجات 
الزراع ة الك ناوية   واملنتجات 
أو املد الت الزراع ة القائنة على) (

النحاس.
تعديل النظام األسا�سي للشركة:)
وقد تم اإليداع القانوني في املحكنة)
أكتوار) (24 بتاريخ) بتنارة  اإلبتدائ ة 

2022)تحت رقم)168).
للنشر واإلعالن
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SOCIETE SOMATRASED
ش.ذ.م.م )ش.و)

رأسنالها : 3.000.000 درهم
مقرها اإلجتناعي: بالرااط حي 

يعقوب املنصور تجزئة املنزه شارع 
مصطفى السايح رقم 331

تحويل املقر اإلجتناعي
العام) الجنع  محضر  بنوجب 
2022)والذي) 17)أغسطس) مؤرخ في)
تم إصالحه عن طريق املحضر املؤرخ)
تحويل) تم  (2022 سبتن 9) (2( في)
املسناة) للشركة  اإلجتناعي  املقر 
)ش.و)) ش.ذ.م.م) (SOMATRASED
من سال،)تابريكت املنطقة الصناع ة)
تجزئة رقم)67)إلى الرااط حي يعقوب 
املنصور تجزئة املنزه شارع مصطفى 

السايح رقم 331.
باملحكنة) (: القانوني) اإليداع  تم 
 2022 أكتوار) (24 بتاريخ) التجارية 

تحت رقم)675)12.
التجاري) بالسجل  التق  د  وتم 

تحت رقم)163471.
67 P

 A.FAKHER IMPORT ET
EXPORT

س.ت 14467 سال
قفل الشركة

أكتوار) (11 في) بعقد عرفي مؤرخ 
اإلستثنائي) العام  الجنع  قرر  (2022

للشركاء)ما يلي):

قفل وتصف ة الشركة.

التشط ب على السجل التجاري.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 3(825 رقم) تحت  بسال  اإلبتدائ ة 

بتاريخ)17)أكتوار)2022.
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  SOCIETE BWA DIVAUX

     شركة ذات مسؤول ة محدودة  

بشريك وح د    

    رأسنالها 00‚100.000 درهم.

املقر اإلجتناعي: 37 زنقة إدريس 

األك 9 الشقة رقم 6 الطابق الثالث 

حي حسان الرااط

ب ع الحصص اإلجتناع ة

 تعديالت في القانون األسا�سي

العام اإلستثنائي) الجنع  بنوجب 

للشركة) (2022 سبتن 9) (28 بتاريخ)

بشريك) املحدودة  املسؤول ة  ذات 

 BWA DIVAUX ( ( املسناة) وح د 

آالف) مائة  (100.000‚00 رأسنالها)

إدريس) زنقة  (37 ب) ( مقرها) (٬ درهم)

الثالث) الطابق  (6 األك 9 الشقة رقم)

حي حسان الرااط)٬)قرر))ما يلي:)

1.ب ع الحصص اإلجتناع ة التي)

كانت في حوزة الس د أيت السو�سي)

ابراه م))):)1000))ألف))حصة بق نة)

100)مائة))درهم للحصة الواحدة.

الس د أيت السو�سي ابراه م))باع)

لفائدة الس د ابراه م بنجاري)1000 

)مائة)) (100 ( بق نة) حصة  )ألف))

درهم للحصة الواحدة.

من) و7) (6 الفصل) سيتغي9  وبهذا 

القانون األسا�سي للشركة على أساس)

هذا التقس م الجديد.

بنجاري) ابراه م  الس د  2.تع ين 

غي9) ملدة  للشركة  جديد  كنسي9 

محدودة.)

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة)

أكتوار) (1( بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022)تحت رقم620)12.
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 LAKARAER DE

 CONSTRUCTION ET

 TRAVAUX DIVERS

SOLACOTRAD
 AU(CAPITAL(DE : 130.000.00

DHS

إقامة الصفاء رقم 4 عنارة رقم 20 

الشقة رقم 5 والد هالل حصين سال 

الجديدة

السجل التجاري : 315)

الجنع) محضر  بنقت�سى 

واملنعقد) العادي  الغي9  العام 

قرر) (2022 سبتن 9) (23 بتارخ)

 LAKARAER DE شركة) شركاء)

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS SOLACOTRAD)ما يلي):

إلى)) للشركة  اإلجتناعي  املقر  نقل 

العنوان الجديد زنقة الق ادة رقم)37 

حي الوالء)القرية سال.

حصة) (656.50 املوافقة على ب ع)

من طرف الس د عبد الرزاق مرزوكي)

إلى الس د هشام رزق.

حصة) (643.50 املوافقة على ب ع)

من طرف الس د عبد املج د مرزوكي)

إلى الس د هشام رزق.

واذلك يصبح الس د هشام رزق)

الشركة) الحصص  لجن ع  مالك 

بشريك ح د.

الرزاق) عبد  الس د  استقالة 

الس د) وتع ين  الشركة  من  مرزوكي 

للشركة)) وح د  كنسي9  رزق  هشام 

ملدة غي9 محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 

2022)تحت) أكتوار) ( (20 بسال بتاريخ)

عدد))84)3.

70 P
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فاطنة الباز شرقاب

 بي9ة ترجنانة محلفة

مقبولة لدى محكنة اإلستئناف واملحاكم)

والقنصل ات))العرا ة والفرنس ة)

ف داركو شركة محدودة املسؤول ة

رأسنالها):)100.000)درهم

عضو به ئة الخ 9اء)املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني رقم)357)الدارالب ضاء

ENGIE CONSEIL
SARL

شركة محدودة املسؤول ة
رأسنالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : شارع ابراه م 

الروداني رقم 303 الطابق الخامس 

الدارالب ضاء س.ت الدارالب ضاء 
رقم 330557

تنديد عرض الشركة
العادي) الغي9  العام  الجنع  قرر 

املؤرخ في)14)سبتن 9)2022)ما يلي):

تنديد غرض الشركة إلى األنشطة)

التال ة):

واملقاوالت) العنل ات  جن ع 

ك فنا كانت التي قد تتعلق باألشغال)

األشغال الخاصة) العنوم ة العامة،)

للبناء)والهندسة املدن ة.

أو) العنوم ة  البنايات  تشي د 

الجناع ة،) أو  الفردية  الخاصة،)

التسوية) إنجاز جن ع أشغال الهدم،)

والتسط ح والرصف وجن ع الحرف.

وصناعة) استي9اد  ب ع،) شراء،)

املصنعة) شبه  املنتجات  جن ع 

ومعدات البناء)وكذا التجهيزات املواد)

واألدوات الالزمة للبناء.

العقارية) التنن ة  عنل ات  جن ع 

اإلستثنارات) تشج ع  لقوانين  وفقا 

العقارية.

3)من النظام) بالتالي تعديل البند)

األسا�سي.

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 

 2022 12أكتوار) في) بالدارالب ضاء)

تحت عدد)841065.
عن موجز وا ان

املسي9

71 P

فاطنة الباز شرقاب

 بي9ة ترجنانة محلفة

مقبولة لدى محكنة اإلستئناف واملحاكم)

والقنصل ات)

)العرا ة والفرنس ة)

OXEA FIDECOM
شركة محدودة املسؤول ة
رأسنالها : 100.100 درهم

3 محج مهدي بن بركة قطاع 11 

بلوك أ حي الرياض الرااط  

AST-STAPHYT
SARL AU

 شركة محدودة املسؤول ة ذات 

شريك وح د
رأسنالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : دوار آيت اومان أيت 

إحنارين مجاط مكناس

س.ت مكناس : 48161

إعالن بتزك ة شريكين في التس ي9 

للشركة

بواسطة) مسي9ة  الشركة  أن  بنا 

سبق) واللذين  التس ي9  في  شريكين 

تع  نهنا بقرار مؤرخ في)6)ف 9اير)2018 

الشريكة) قامت  محدودة  غي9  ملدة 

 2022 سبتن 9) (14 في) الوح دة 

مارش ورو) أول فيي  الس د  بتزك ة 

املزداد) (OLIVIER MARCHIORO
أون) ببورك  (1(77 أغسطس) (7 في)

رقم) السفر  لجواز  الحامل  بريس 

دو) بزنقة  الساكن  (13AA84678

موالن رقم)34160.54)سان ج ني دي)

مورك.

أول فيي) جاك  أرثور  والس د 

 ARTHUR JACQUES بواسلو)

في املزداد  (OLIVIER BOISLEUX 

بأراس) (1((3 سبتن 9) (23  

رقم) السفر  لجواز  الحامل 

13AR26118اساكن بطريق دو موفر)
رقم)62860.23)إن�سي أون أرطوا.

لجن ع) بالنسبة  الشركة  تعهدت 

بالتوق عين) بها  املتعلقة  العقود 

التس ي9) في  للشريكين  املنفصلين 

الس د) أو  مارش ورو  أول فيي  الس د 

أرثور جاك أول فيي بواسلو.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)

في)17)أكتوار)2022)تحت رقم)3774.
عن إعالن)

اإلدارة املسي9ة
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فاطنة الباز شرقاب

 بي9ة ترجنانة محلفة

مقبولة لدى محكنة اإلستئناف واملحاكم)

والقنصل ات))العرا ة والفرنس ة)

OXEA FIDECOM

شركة محدودة املسؤول ة

رأسنالها):)100.100)درهم

3)محج مهدي بن بركة قطاع)11)بلوك أ حي)

الرياض))الرااط

PROJECT AUTOMATION
SARL

شركة محدودة املسؤول ة

رأسنالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : 15 محج األبطال رقم 

4 أكدال الرااط

س.ت : الرااط :125647

عزل املسي9 الوح د للشركة
وتع ين شريكين جديدين في التس ي9

العادي) غي9  ( العام) الجنع  قام 

املنعقد في)4)ديسن 9)2021)بنا يلي):

فجري) الس د عصام  ر عزل  قرا 

للشركة،) وح د  كنسي9  مهامه  من 

أي) ولتجنب  ال وم  هذا  من  اعتبارا 

إغالق للشركة وصعواة في التس ي9،)

فجري) عصام  الس د  لغ اب  نظرا 

ثالثة) من  أكث9  منذ  (ISSAM FAJRI

وذلك) ت 9ير  أي  بدون  أشهر،) ((3(

اإلتصال) ومحاوالت  إلحاحات  رغم 

املختلفة التي قام بها الشركاء.

تع ين بصفة شريكين جديدين في)

تس ي9 الشركة ملدة غي9 محدودة أي.

 YOUNESS الس د يونس فجري)

 1(84 أبريل) (27 في) املزداد  (، (FAJRI

التعريف) لبطاقة  الحامل  بسال 

مغربي) (،IN801(03 ( رقم) الوطن ة 

واد) زنقة  بسال  الساكن  الجنس ة،)

سق ق م رقم)23)حي الصفاء)قرية).

 YASSINE(والس د ياسين صرايدي

SRAIDI)املزداد في))1)سبتن 9)84)1 

لبطاقة) الحامل  ال 9نو�سي  بس دي 

 IM806781 رقم) الوطن ة  التعريف 

بإيطال ا،) الساكن  الجنس ة  مغربي 

نيزا) (50 رقم) ف كش ا  ست9ادا  إن،)

مونفي9اطو أستي.

تذكي9 أن الشركة ملزمة بالنسبة)

لجن ع العقود املتعلقة بها بالتوقعين)

التس ي9) في  للشريكين  املنفصلين 

 YOUNESS فجري) يونس  الس د 

صرايدي) ياسين  الس د  أو  (FAJRI

.YASSINE SRAIDI

مقر) عنوان  الحاجة  عند  تأك د 

الشركة الكائن ب)15،)محج األبطال)
الرااط وفق نصوص) أكدال  (4 رقم)

ملحق تجديد عقد التوطين املنتظم)

2021)مع شركة التوطين) ))يون و) في)

.APIMO

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

الضبط باملحكنة التجارية بالرااط في)

4)أكتوار)2022)تحت رقم)372)12.
عن إعالن)

اإلدارة املسي9ة
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  STE  O SUITES
SARL AU

تأسيس شركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

شركة ذات) تم إنشاء) ( أكتوار2022)

وح د) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

بالخصائص التال ة:)

. O SUITES(:(التسن ة

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب واالخارج ب:

-)اإلنعاش العقاري.

املقر اإلجتناعي:)الرقم)408)عنارة)

سن ة شارع الوالء)الشقة)2)الدا لة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( ((( املدة:)

التأسيس).
مبلغ) في  حدد  املال:) رأس 

100000.00)درهم مقسم إلى))1000 

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
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توزيع رأس املال:)
 1000 سطو) نفيسة  الس دة  (- (

حصة.
التس ي9:)تم تع ين الس دة نفيسة)
غي9) ملدة  للشركة  كنسي9ة  سطو 

محددة.
من) تبتدئ  اإلجتناع ة:) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 9.
باملحكنة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
 1( بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائ ة 
أكتوار2022))تحت رقم)1726/2022 
واالسجل التجاري تحت رقم)22827.
 74 P 

  STE  LADIC FOOD
SARL AU

تأسيس شركة
 2( بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم إنشاء)شركة ذات) ( سبتن 20229)
وح د) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

بالخصائص التال ة:)
. LADIC FOOD(:(التسن ة(

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)
باملغرب واالخارج ب:
-)التغذية العامة.

)توزيع املواد الغذائ ة.
املقر اإلجتناعي:)الرقم)408)عنارة)
سن ة شارع الوالء)الشقة)2)الدا لة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) ( ((( املدة:)

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

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

 1000 جاري) ابريك  الس د  (- ( (
حصة.

ابريك) الس د  تع ين  تم  التس ي9:)
غي9) ملدة  للشركة  كنسي9  جاري 

محدودة.
من) تبتدئ  اإلجتناع ة:) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 9.
باملحكنة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
 1( بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائ ة 
أكتوار2022))تحت رقم)2022/)172 
واالسجل التجاري تحت رقم))228 .
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GOMAJD
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رأسنالها : 10000.00 درهم

املقر اإلجتناعي : رقم 5 شارع 
الحسن األول الحي عبادي الطابق 

األول تنارة

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�سى 
القانون) وضع  تم  سبتن 20229) (3
املسؤول ة) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة والتي تتنيز بنا يلي):
:)شركة جود مجد ذات) التسن ة)

املسؤول ة املحدودة.
الهدف):)

تاجر.
استي9اد وتصدير.

املدة):)حددت في))))سنة انطالقا)
السجل) في  التسج ل  تاريخ  من 

التجاري.
شارع) (5 رقم) (: اإلجتناعي) املقر 
األول) الطابق  عبادي  األول  الحسن 

تنارة.
في) حدد  (: اإلجتناعي) الرأسنال 
إلى)) مقسم  درهم  (10000.00 مبلغ)
 100 بثنن) ( حصة إجتناع ة) (1000

دراهم في حوزة):
الس د ف صل اه 9يثن)50)حصة.

 50 حجام) الدين  بدر  الس د 
حصة.

من) تبتدئ  اإلجتناع ة:) السنة 
ديسن 9 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
تسي9 الشركة من طرف) التس ي9:)
بدر) والس د  اه 9يثن  ف صل  الس د 

الدين حجام))ملدة غي9 محدودة.
الراح) من  ( (% (5 يقتطع) (: الراح)
الصافي في كل سنة من أجل تكوين)

اإلحت اط القانوني.
باملحكنة) ( القانوني:) اإليداع  تم 
بتاريخ بتنارة   االبتدائ ة 
بالسجل التجاري) ( أكتوار2022) (24 

تحت رقم)137555.
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M.T.E SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

تقرر) الشراكاء) قرار  بنوجب 

املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة وتبعا لذلك فإنها تتكون من)

الس د عثنان زاكور والس دة حنان)

بلحراش.

نشاط الشركة):

)جن ع أعنال الديكور.

أعنال متنوعة أعنال البناء.

ومختلف) الحفالت  تنظ م 

التظاهرات.

 30 رقم) العنارة  (: الشركة) مقر 

احند) موالي  زنقة  (8 رقم) الشقة 

الوك لي حسان الرااط.

M.T.E SERVICE(:(تسن ة الشركة

.SARL

سنة ابتدءا من تاريخ) ( ((( املدة:)

إحداثها الفعلي).

مبلغ) في  حدد  املال:) رأس 

على)) مقسم  درهم  (100.000.00

درهم) (100 بق نة) حصة  (1000

للواحدة.

التس ي9 التوق ع:)

الس دة عثنان زاكور.

والس دة حنان بلحراش.

تس ي9 مزدوج وتوق ع فردي.))

تم اإليداع القانوني:)لدى املحكنة)

أكتوار) (18 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022)تحت رقم)1)1633.
وهذا بنثابة مقتطف وا ان
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DEVUSINES
S.A.R.L A.U

بالجريدة) وقع  استدراك  طأ 

من) (23 بتاريخ) (5738 الرسن ة عدد)

را ع األول)1444))املوافق))1)أكتوار)

(2022

.....................................................

..........................................................

عوض):
....................................................

 100000.00 (: الشركة) رأسنال 
1000)حصة من فئة) درهم مقسنة)
درهم للحصة الواحدة لفائدة) (100

الس د محند ملودن.
.....................................................
...........................................................

التس ي9):)الس د جالل تواتي.
......................................................
...........................................................

التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 
بالرااط)45)162.

......................................................

............................................................
(: الشركة) رأسنال  (: يقرأ)
 1000 100000.00)درهم مقسنة ل)
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة لفائدة الس د جالل تواتي.
.....................................................

..........................................................
التس ي9):)الس د جالل تواتي.

......................................................

............................................................
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

بالرااط)45)162.
......................................................
............................................................

الباقي بدون تغ ي9.
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EVER POLE PIESIN
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
مقرها اإلجتناعي : 45 شارع فرنسا 

شقة رقم 8 أكدال الرااط
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
تم تأسيس شركة) ( (2022 أكتوار) (6  

تحنل الخصائص التال ة:)
 EVER POLE PIESIN (: التسن ة)

ش.م.م.
الهدف اإلجتناعي):)

مبنى) تشي د  متنوعة  أعنال 
)مقاول))مقاول بستنة.
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درهم) (100.000.00 (: املال) رأس 

حصة إجتناع ة) (1000 مقسنة إلى)

موزعة) للحصة  درهم  (100 بق نة)

كالتالي):
200)حصة إجتناع ة بق نة)100 
كرفتي) الس د  بحوزة  للحصة  درهم 

نج ب.
800)حصة إجتناع ة بق نة)100 
كرفتي) الس د  بحوزة  للحصة  درهم 

محند.
املدة:)))))سنة ابتدءا من التق  د)

بالسجل التجاري.
)املقر اإلجتناعي):)45)شارع فرنسا)

شقة رقم)8)أكدال الرااط.
كرفتي) الس د  تع ين  (: التس ي9)

نج ب مسي9 ملدة غي9 محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
بتاريخ) (12(607 الرقم)  تحت 
التق  د) رقم  (2022 أكتوار) (1(

بالسجل التجاري)163427.
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مكتب األستاذ رش د شوقي

موثق بندينة تنارة

 SOCIETE IMMOBILIERE
MEKNES SIDI BOUZEKRI

ش.م.م.ش.و
رأسنالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتناعي:  الرااط ساحة 
العلويين ص.ب 1000)4

ذات السجل التجاري عدد 116087
والتعريف املوحد عدد 

156617(000026
تفويت حصص إجتناع ة 

وتح ين النظام األسا�سي للشركة
إيصاالت) محضر  عقد  بنقت�سى 
 BULLETINS DE الحوالة)
TRANSFERTS)املحرر بالرااط بتاريخ)
2017)ملجنوع) 20)و21)ديسن 9) (،1(
التي) (،(1000( الحصص اإلجتناع ة)
شركة) في  الوح د  الشريك  ينتلكها 
 IMMOBILIERE MEKNES SIDI
شركة ذات املسؤول ة) (BOUZEKRI

لفائدة) وح د  بشريك  املحدودة 

 ATLANTIC LOGEMENT شركة)

ش.م.م.ش.و.

اإلستثنائي) العام  الجنع  محضر 
الذي) (2018 يناير) (15 بتاريخ)
يصادق على عقد إيصاالت الحوالة)
 BULLETINS DE TRANSFERTS
التي) اإلجتناع ة  للحصص 
شركة) في  الوح د  الشريك  ينتلكها 
 IMMOBILIERE MEKNES SIDI

BOUZEKRI)ش.م.م.ش.و.
للشركة) األسا�سي  النظام  تح ين 

املت9تب على ذلك.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (24 بتاريخ)

.8084
)ملخص قصد النشر والب ان

مكتب األستاذ رش د شوقي
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مكتب األستاذ رش د شوقي

موثق بندينة تنارة

شركة مصحة األمم املتحدة 
ش.م.م

رأسنال اإلجتناعي : 
12.500.000.00 درهم

املقر اإلجتناعي : الرااط أكدال شارع 
األمم املتحدة زاوية زنقة أبو در وإبن 

حنبل
رقم السجل التجاري بالرااط 

48575
تفويت حصص الشركة

من) حرر  رسمي  عقد  بنقت�سى  (
موثق) شوقي  رش د  األستاذ  طرف 
بندينة تنارة بتاريخ)11)أكتوار)2022 
الس دة) تصدقت  بنقتضاه  الذي 
ءامنة شحتان لفائدة زوجها الس د)
الس د) إبنها  ولفائدة  دحايني  محند 
 3750 بنجنوع) الدحايني  يونس 
التالي) الشكل  على  إجتناع ة  حصة 
اإلجتناع ة) الحصص  من  (1250
الدحايني) محند  الس د  لفائدة 
اإلجتناع ة) الحصص  من  و2500)
لفائدة الس د يونس الدحايني والتي)
اإلجتناعي) الرأسنال  في  تنتلكها 
للشركة مصحة األمم املتحدة شركة)

ذات مسؤول ة محدودة.

تم لدى كتابة) ( (: اإليداع القانوني)
بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (24 بتاريخ)

.8085
للخالصة والب ان

مكتب األستاذ رش د شوقي
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CHEZ ASMAE TOP 
PRESTIGE  

)SNC( 
الرأسنال االجتناعي : 100.000.00 

درهم 
املقر االجتناعي :  حي كرينة 

زنقة مصغي9ة الرقم 14 –سال-
تعديل

الغي9) العام  الجنع  بنقت�سى 
العادي املنعقد بتاريخ)08/07/2022 
 CHEZ ASMAE شركة) قررا شركاء)
العنوان) تحت  ( (TOP PRESTIGE
التالي):)حي كرينة زنقة مصغي9ة الرقم)

14)–سال-)))ما يلي):
قرر الجنع) ( (: نقل ملك ة األسهم)
العام ب ع الحصص التي كانت تنلكها)
حصة) (500 ( بزدوا) ضحى  الس دة 
شركة) في  تنلكها  التي  اجتناع ة 
      CHEZ ASMAE TOP PRESTIGE
صاحبة) ( لفائدة الس دة رااب بزدوا)

.AE311103(البطاقة الوطن ة
على) التقس م  يصبح  بالتالي 

الشكل التالي):
حصة) (500 اسناء) بعزاوي  (-

اجتناع ة.
-)رااب بزدوا)500)حصة اجتناع ة)
))املجنوع):))1000حصة اجتناع ة)
تم تقس م رأس املال الشركة على)

الشكل التالي):
بعزاوي اسناء)))50.000.00)درهم.

-)رااب بزدوا))50.000.00)درهم.
املجنوع):))100.000.00)درهم

للشركة) القانوني  الوضع  تم 
حسب الفصل)6-5).

للشركة) القانوني  اإليداع  تم  (
باملحكنة االبتدائ ة بسال في التاريخ)

2022/)26/0)تحت الرقم)668)3 
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 STE BB CFC
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

السجل التجاري رقم : 535155 

الدارالب ضاء

تعديالت تصف ة الشركة   
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

سبتن 9) (28 في) املؤرخ  العادي  الغي9 

2022،)تقرر ما يلي):

حل الشركة وتصف تها.

س كريح) امين  الس د  مهام  إنهاء)

كنصفي) وتع ينه  وح د  كنسي9 

للشركة.

الشركة) تصف ة  مقر  حدد 

عبد) شارع  (202 رقم) بالدارالب ضاء)

املومن رقم)5)الدور االر�سي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

اكتوار) (21 بتاريخ) بالدارالب ضاء،)

2022،)تحت رقم)842277.
من أجل االشعار

)املصفي
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 STE BIELLA PRESTIGE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

السجل التجاري رقم : 313)40 

الدارالب ضاء

تعديالت قانون ة   
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

أكتوار)) (11 في) املؤرخ  العادي  الغي9 

2022،)تقرر ما يلي):

بنبلغ) الشركة  راسنال  زيادة 

400.000)درهم نقدا لي9تفع راسنال)

 500.000 الى) درهم  (100.000 من)

درهم.

القانون) من  (( املادة) تغ ي9 

االسا�سي.

تح ين القانون االسا�سي للشركة.
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بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

اكتوار) (24 بتاريخ) بالدارالب ضاء،)

2022،)تحت رقم)64)842.
املسي9 الوح د

85 P

STE SABDEL-TD
SARL AU

تعديالت قانون ة
الواحد) املساهم  قرار  اثر  على 

ذات) شركة  (،SABDEL-TD لشركة)

املساهم) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

 100.000 رأسنالها) البالغ  الواحد،)

االجتناعي) مقرها  والكائن  درهم،)

تقرر) بشارع الحسن الثاني بوجدور،)

ما يلي):

باضافة) الشركة  نشاط  توس ع 

االنشطة التال ة):)

االلكت9ون ة) املعامالت  ادارة 

االمنة،) دمات وحلول دفع متعددت)

القنوات آمنة.

تفويض ادارة  دمات متعددة.

والتحص ل،) االداء)  دمات 

تحويل االموال وطن ا ودول ا.

تحويل االموال،) صرف العنالت،)

املال ة) شبه  والخدمات  املب عات 

اال رى.

والكهرااء) امل اه  توص ل   دمات 

الفواتي9) سداد  الهاتف،) و طوط 

لخطوط) االستحقاق  ومواع د 

الهاتف واملاء)والكهرااء)وجن ع انواع)

الفواتي9،جن ع  دمات التسه الت.

تذاكر النقل وال 9يد السريع.

املنازل،) الى  التوص ل   دمات 

توفي9  دمة س ارات االجرة املتنقلة،)

 دمات متنوعة و دمات متعددة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائ ة بالع ون)

تحت رقم) (،2020 اكتوار) (20 بتاريخ)

.22/30(8

86 P

شركة بلحاج بيزنس إس 
سيرفيس

شركة ذات مسؤول ة محدودة
راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : )52 شارع أم 
الرا ع تجزئة سال الجديدة سال

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
للنساهنين لشركة بلحاج بيزنس إس)
سي9فيس شركة محدودة املسؤول ة)
بتاريخ)22)مارس)2021،)تقرر ما يلي):

للشركة) االجتناعي  املقر  تغ ي9 
شارع أم الرا ع تجزئة سال) (52( الى)

الجديدة سال.
الباقي بدون تغ ي9.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 
بالرااط،))بتاريخ فاتح سبتن 9))2022،)

تحت رقم)127333.
87 P

CABINET(CONSEIL(D‹EXPERTS
شركة ذات محدودة املسؤول ة)

ذات الشريك الوح د)
راسنالها):)500.000)درهم

مقرها االجتناعي):)1)شارع الشه د ض اء)
الرحنان قطاع)1)بلوك ج السوي�سي الرااط

STE  HESPERIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د
راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : اقامة التضامن 
عنارة )1 شقة رقم 1 الوفاق تنارة

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
(،2022 سبتن 9) (30 بتاريخ) للشركة 

تقرر ما يلي):
قبول شريك الوح د):

كشريك) الوح د  الشريك  يقبل 
 LARAH HOLDING شركة) جديد 
السجل) في  املسجلة  (،SARL AU
رقم) تحت  بالرااطن  التجاري 
املنثلة من طرف مديرها) (،160587

الس د رش د كيشوح.
 ((( تم تحويل) (: تحويل االسهم)
للحصة) درهم  (100 بق نة) سهنا 
منلوكة) كانت  والتي  االجتناع ة،)
سابقا للس د رش د كيشوح لصالح)

.LARAH HOLDING(شركة

تحويل الشكل القانوني للشركة):)

قرر املساهم الوح د تحويل الشكل)

ذات) شركة  من  للشركة  ( القانوني)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

مسؤول ة) ذات  شركة  الى  الوح د 

محدودة،)اعتبارا من ال وم.

تعديل النظام االسا�سي):

قرر املساهم الوح د نت جة للقرار)

من) و7) (6 (،1 املواد) تعديل  السابق 

النظام االسا�سي على النحو التالي):

(: للشركة) القانوني  الشكل 

ذات) كشركة  الشركة  تاسست 

املسؤول ة املحدودة.)بنوجب شروط)

سند  اص.

الوجود) في  الشركة  تستنر 

وتلك) الحال ة  االسهم  مالكي  بين 

تخضع) الحقا.) انشاؤها  سيتم  التي 

بنوجب) الس نا  السارية،) للقوانين 

ف 9اير) (13 الصادر في) ((6-5 القانون)

ذات) ( الذي يحكم الشركات) (،1((7

شريك) مع  املحدودة  املسؤول ة 

وكذلك بنوجب هذا النظام) وح د،)

االسا�سي.

الشركاء) قدم  (: املساهنات)

املساهنات التال ة):

 LARAH HOLDING.......

00).)))درهم.

 100 (..... كيشوح) رش د  الس د 

درهم.

املجنوع).........)100.000)درهم.

راسنال):)تم تحديد راسنال بنبلغ)

 1000 الى) مقسم  درهم،) (100.000

درهم) (100 بق نة) اجتناع ة  حصة 

للحصة،)مدفوعة بالكامل.

بنا يتناسب) ومخصصة للشركاء)

مع املساهنات كل منهم كالتالي):

 LARAH HOLDING....... (((

حصة.

الس د رش د كيشوح).....)1)حصة).

املجنوع).........)1000)حصة.

تحديث النظام االسا�سي.

الوكالة للق ام باالجراءات.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022،)تحت رقم))207.

88 P

CABINET(CONSEIL(D‹EXPERTS

شركة ذات محدودة املسؤول ة)

ذات الشريك الوح د)

راسنالها):)500.000)درهم

مقرها االجتناعي):)1)شارع الشه د ض اء)

الرحنان قطاع)1)بلوك ج السوي�سي الرااط

 STE  COMPTOIR

 MAROCAIN 

 D'APPROVISIONNEMENT

PARA PRO

شركة ذات مسؤول ة محدودة

راسنالها : 500.000 درهم

مقرها االجتناعي : 81 حي مسرور 2، 

شارع الحسن الثاني  تنارة

العام)) الجنع  قرار  بنقتضسى 

بتاريخ)17)ف 9اير))2022،)تقرر ما يلي):

للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 

شارع) ادا،) ماري  مجنع  (33 من) (:

العلويين تنارة الى))81)حي مسرور)2،)

شارع الحسن الثاني)).

الجنع) قرر  (: جديد) فرع  افتتاح 

 33 بالعنوان) فرع جديد  فتح  العام 

مجنع ماري ادا شارع العلويين تنارة.

قرر) (: االسا�سي) النظام  تعديل 

الجنع العام تغ ي9 املادة)4)من النظام)

االسا�سي للشركة.

81)حي مسرور) ( (: املقر االجتناعي)

2،)شارع الحسن الثاني))تنارة.

مجنع ماري) (33 (: الفر ع الجديد)

ادا،)شارع العلويين تنارة.

تح ين النظام االسا�سي.

الوكالة للق ام باالجراءات.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

أكتوار) بتاريخ11) بالرااط  التجارية 

2022،)تحت رقم)06)7.

89 P
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STE TDS PRO
SARL

بنقت�سى جنع عام استثنائي حرر))

بالرااط بتاريخ)14)اكتوار)2022)قرر)

شركاء)شركة)TDS PRO)،)شركة ذات)

مسؤول ة محدودة ما يلي):

 47 من) (: املقر االجتناعي) تحويل 

الخامس) الطابق  ياقوت  اللة  شارع 

عثنان) والد  دوار  الى  الدارالب ضاء)

صخي9ات.
القانون) من  (4 املادة) تعديل 

االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكنة  الضبط 

 842606 رقم) تحت  بالدارالب ضاء،)

بتاريخ)24)سبتن 9)2022.

90 P

 STE GRAFCO

SARL AU

 SIEGE : N°15 RUE TELEMCAN RESID 

 GHITA MEKNES 50.000 MEKNES

MAROC

 STE KAO FASHION STYLE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

بشريك وح د

مقرها االجتناعي :  رقم 15 زنقة 

تلنسان اقامة غ تة 50000 مكناس 

املغرب

السجل التجاري رقم : 27)51 

مكناس

قفل التصف ة
بنقت�سى قرار عقد عرفي املؤرخ)

(: يلي) ما  تقرر  (2022 يون و) فاتح  في 

املصادقة على حسابات الشركة.

منح ابرام تام ونهائي احند كوكب.

قفل الشركة.
التجاري) السجل  على  التشط ب 

والضريبة املهن ة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

اكتوار) (3 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022،)تحت رقم)))8.

91 P

 STE GRAFCO
SARL AU

 SIEGE : N°15 RUE TELEMCAN RESID 
 GHITA MEKNES 50.000 MEKNES

MAROC

 STE TRACOSERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بشريك وح د

مقرها االجتناعي :  رقم 15 زنقة 
تلنسان اقامة غ تة 50000 مكناس 

املغرب
السجل التجاري رقم : 42533 

مكناس
قفل التصف ة

بنقت�سى قرار عقد عرفي املؤرخ)
(: يلي) ما  تقرر  (2022 يون و) فاتح  في 

املصادقة على حسابات الشركة.
هشام) ونهائي  تام  ابرام  منح 

مشكوري.
قفل الشركة.

التجاري) السجل  على  التشط ب 
والضريبة املهن ة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
اكتوار) (3 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022،)تحت رقم)02).
92 P

شركة بلعباس  كاش
ش.م.م.

راسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : مركب الحبوس 
ساحة املسي9ة موالي ادريس زرهون 

رقم 14.
سجل التجاري رقم : 28701

بنقت�سى عقد عرفي انعقاد الجنع)
العام الغي9 العادي ح ث قرر ما يلي):)
تصف ة الشركة بصفة سابقة الوانها.
مركب) التصف ة  مقر  تحديد 
الحبوس ساحة املسي9ة موالي ادريس)

زرهون.)رقم)14 .
تع ين الس د أعراب صالح مصفي)

لشركة.
لدى) القانوني  االيداع  تم  لقد 
بتاريخ بنكناس  التجارية   املحكنة 

 17)أغسطس)2021.
93 P

STE 3MB HYDRAULIQUE
SARL

السجل التجاري رقم : 087)) 

الرااط

اغالق الشركة
العادي) الغي9  العام  الجنع  تم 

(،2022 يول و) (16 بتاريخ) املنعقد 

للشركة وقد تقرر ما يلي):

اغالق الشركة.

ت 9ئة ذمة مصفي الشركة):)الس د)

عبد العزيز مه ار.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (4 بتاريخ)

.12(321

94 P

 STE HAMOUCH KADIRI

BUILDUING
SARL

السجل التجاري رقم : ))1633 

الرااط

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 

القانون) وضع  (،2022 سبتن 9) (12

الخصائص) ذات  لشركة  االسا�سي 

التال ة):

 STE HAMOUCH ( (: التسن ة)

.KADIRI BUILDING

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املهام.

شارع) (15 (: ( االجتناعي) ( املقر)

االبطال شقة رقم)4)أكدال الرااط.

:)شركة البناء،) الهدف االجتناعي)

االنعاش العقاري واالشغال املختلفة.

راسنال الشركة):)100.000)درهم)

اجتناع ة) حصة  (1000 الى) مقسم 

بحوزة) للواحدة  درهم  (100 بق نة)

كل من):)الس د حنزة حنوش)..)500 

حصة.

(.... الس د محند القادري حسني)

500)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 
31)ديسن 9 لكل) فاتح يناير وتنتهي في)

سنة.
حنزة) الس د  تع ين  (: التس ي9)
القادري) محند  والس د  حنوش 
غي9) ملدة  للشركة  كنسي9ين  حسني 

محددة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (1( بتاريخ)

.12(5(3
95 P

STE HIGH MANAR
SARL

بتاريخ املؤرخ  املحضر   بنوجب 
الجنع) قرر  (،2022 يون و) (8  
 HIGH MANAR االستثنائي لشركة)
محدودة،) مسؤول ة  ذات  شركة  ن 
والكائنة) (، درهم) (15.000 راسنالها)
برقم)126)حي االمل عين عودة تنارة،)
بالت9ا�سي) التال ة  القرارات  اتخاذ 

واالجناع):
والودي) االداري  املسبق  الفسخ 

للشركة.
ايتصحا) حسن  الس د  تع ين 

كنصفي للشركة.
املقر) في  التصف ة  مقر  تحديد 
حي االمل) (126 الحالي للشركة برقم)

عين عودة تنارة.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
سبتن 9) (7 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022،)تحت رقم)128.485.
96 P

STE BIJOUTERIE HAROUN
SARL AU

بتاريخ) املؤرخ  املحضر  بنوجب 
الجنع) قرر  (،2022 سبتن 9) ((
هارون) ب جوتري  لشركة  االستثنائي 
شركة ذات مسؤول ة) ( حرر بالرااط)
راسنالها) وح د،) بشريك  محدودة 
بحي) والكائنة  (، درهم) (100.000
شارع) زاوية  (5 رقم) محل  الل نون 
الغزالي وزريبة الرااط اتخاذ القرارات)

التال ة بالت9ا�سي واالجناع):
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بحي) (: للشركة) تابع  فرع  انشاء)
شارع) زاوية  (5 رقم) محل  الل نون 

الغزالي وزريبة الرااط.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
اكتوار)) (1( بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022،)تحت رقم)603.)12.
97 P

STE THE AFRICANBASKET
 SARL

شركة) لشركاء) العام  الجنع  قرر 
املنعقد) باسك ط  افريكان  دي 
(،2022 يون و) (13 بتاريخ) بالرااط 
عنوانها) درهم،) (100.000 راسنالها)
زنقة موالي) (8 رقم) شقة  (30 عنارة)

احند لوك لي حسان الرااط ما يلي):
تفويت الحصص من الس د كناكا)
لولونكو) الس د  الى  فرانك  ك فين 

دجين ايفان بنسبة)800 %.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
سبتن 9))) (8 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022،)تحت رقم)128.557.
98 P

STE MORO-
 CONTRACTORS

SARL AU
فاتح) ل وم  املسي9  قرار  اثر  على 
STE MORO-(سبتن 9)2022)لشركة
(،CONTRACTORS SARL AU
محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة 
 100.000 راسنالها) وح د،) بشريك 
 30 مقرها االجتناعي االقامة) درهم،)
احند) موالي  زنقة  (8 رقم) العنارة 

لوك لي حسان الرااط،)تقرر ما يلي):
االقامة) من  الشركة  مقر  تغ ي9 
8)زنقة موالي احند) 30)العنارة رقم)
لوك لي حسان الرااط الى تجزئة والد)
زعي9)1)املتجر رقم)1)عين عودة تنارة.
املنظم) قانون  في  تغ ي9  احداث 

لشركة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (24 بتاريخ)

.12(670
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 STE KELLISON

SONCULTING GROUP
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 79 APPT(N°6 AV

IBN SINA AGDAL RABAT

 DISSOLUTION
طبقا ملحضر الجنع العام مؤرخ)

في)10)اكتوار)2022،)تم حل الشركة)

 KELLINSON SONCULTING

.GROUP

تع ين الس د الد ايلي رش د هو)

املصفي لهذه الشركة.

الس د) الشركة  مسي9  استقالة 

الد ايلي رش د.

 6 شقة رقم) (7( (: مقر االجتناعي)

شارع ابن سينا اكدال الرااط.

رقم) تحت  القانوني  االيداع  تم 

123.542)باملحكنة التجارية بالرااط)

بتاريخ)6)أبريل)2022.

100 P

STE DAR AL LAHM
شركة اذت مسؤول ة محدودة

ذات شريك وح د
راسنالها : 6.427.000 درهم

مقرها االجتناعي : 704 تجزئة رياض 

اوالد متا منطقة 1 تنارة

السجل التجاري رقم : 827)8

IF(N° : 2861803
زيادة راسنال

بنوجب قرارات الشريك الوح د)

بتاريخ)26)يول و)2022،)تقرر ما يلي):
من) الشركة  راسنال  زيادة 

 6.427.000 الى) درهم  (3.427.000

درهم.

من) و7) (6 للنادتين) تعديل نسبي 

النظام االسا�سي.

إعطاء)الصالح ات.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

فاتح) بتاريخ  بالرااط  التجارية 

رقم) تحت  (،2022 أغسطس)

.12684(
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 STE NORDIC MATERIALS

FOR DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة

راسنالها : 10.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدارالب ضاء 7 
زنقة سبتة اقامة رامي الطابق الثاني 

مكتب رقم 8

IF(N° : 5059424

RC(N° : 519307

ICE(N° : 002929102000092

تحويل االسهم، تحول الشركة 
وتغ ي9 غرض الشركة

بنوجب قرارات الجنع العام غي9)

سبتن 9) (2 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2022،)قرر شركاء)الشركة ما يلي):

املوافقة على ب ع االسهم.

ذات) شركة  الى  الشركة  تحول 

مسؤول ة محدودة.

تغ ي9 غرض الشركة.

تحديث النظام االسا�سي.

صالح ات االجراءات الشكل ة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

 11 بتاريخ) بالدارالب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022،)تحت رقم)840844.

102 P

STE MEHDFOOD
شركة مجهولة االسم

راسنالها : 2.360.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدارالب ضاء 6 

شارع ميشال اونج 20100

IF(N° :  31868153

RC(N° : 419317

TP(N° : 35600978
زيادة راسنال

العام) الجنع  قرارات  بنوجب 

يول و) (21 غي9 العادي املنعقد بتاريخ)

2022،)قرر شركاء)الشركة ما يلي):
من) الشركة  راسنال  زيادة 

 2.360.000 الى) درهم  (1.000.000

دهم.

تحديث النظام االسا�سي للشركة.

اعطاء)الصالح ات.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالب ضاء)  التجارية 
 6)أكتوار)2022،)تحت رقم)840444.
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 STE  AFRICA FOOD
DEVELOPMENT

شركة مساهنة مبسطة
راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : املنطقة 
الصناع ة، مديونة تجزئة 26 

الدارالب ضاء
IF(N° :  50392196
RC(N° : 511221

TP(N° : 002843270000032
تغ ي9 املقر االجتناعي

العام) الجنع  قرارات  بنوجب 
يول و) (18 غي9 العادي املنعقد بتاريخ)

2022،)قرر شركاء)الشركة ما يلي):
املوافقة على تحويل االسهم.

تحويل الشركة الى شركة مساهنة)
مبسطة.

اعتناد النظام االسا�سي للشركة)
بشكله الجديد.

استقالة املدير الس د بدر أكركون.
االدارة) مجلس  رئيس  تع ين 
والعضو املنتدب الس د بدر أكركون.

لشركة) الرئي�سي  املقر  نقل 
مديونة تجزئة) الصناع ة،) للننطقة 

26)الدارالب ضاء.
صالح ات االجراءات القانون ة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالدارالب ضاء)  التجارية 
رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (11  

.840782
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STE  NOMAC BOUJDOUR
شركة مساهنة

راسنالها : 300.000 درهم

مقرها االجتناعي : 65 شارع املهدي 

بن بركة السوي�سي الرااط

السجل التجاري رقم : 122161

استنرارية نشاط الشركة
الجنع ة) مداوالت  بنقت�سى 

يون و) (2( بتاريخ) املشت9كة  العامة 

2022،)تم):
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بالنسبة ملداوالت الجنع ة العامة)
غي9 العادية):

ملقتض ات) تطب قا  املتخذ  القرار 
 (5-17 من القانون رقم) (357 املادة)

استنرارية نشاط الشركة.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
أكتوار) (17 ( التجارية بالرااط بتاريخ)

2022،)تحت رقم)568)12.
من أجل التخل ص والنشر

مجلس الرقابة
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 STE  NOMAC
OUARZAZATE II

شركة مساهنة
راسنالها : 300.000 درهم

مقرها االجتناعي : 65 شارع املهدي 
بن بركة السوي�سي الرااط

السجل التجاري رقم : 47)108
الرااط

استقالة واملصدقة على تع ين عضو 
مجلس الرقابة

استنرارية نشاط الشركة
الجنع ة) مداوالت  بنقت�سى 
يون و) (2( بتاريخ) املشت9كة  العامة 

2022،)تم):
بالنسبة ملداوالت الجنع ة العامة)

غي9 العادية):
كنال) الس د  استقالة  تسج ل 
مجلس) كعضو  مهامه  من  س د 

الرقابة.
املصادقة على تع ين الس د عزيز)
الرقابة،) مجلس  كعضو  رحنان 

عوض الس د كنال س د املستق ل.
انعقاد) عند  مهامه  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العامة  الجنع ة 
في املنته ة  املال ة  السنة   حسابات 

 31)ديسن 9)2023.
مجلس) تشك لة  تصبح  واذلك 

الرقابة كالتالي):
(،MATTHEW F.YORK الس د)

رئيسا.
(،.MASEN CAPITAL S.A شركة)
فاطنة) الس دة  طرف  من  منثلة 

حندوش،)عضوا.

 SIVAKUMAR الس د)

LAKSHMAN،)عضوا.

 VIJAYA PYDI SANKARA(الس د

RAO،)عضوا.

الس د عزيز رحنان عضوا.

انعقاد) عند  مهامهم  مدة  تنتهي 

في) ستبث  التي  العادية  الجنع ة 

في) املنته ة  املال ة  السنة   حسابات 

31)دينس 9)2023.

بالنسبة ملداوالت الجنع ة العامة)

غي9 العادية):

ملقتض ات) تطب قا  املتخذ  القرار 

 (5-17 من القانون رقم) (357 املادة)

استنرارية نشاط الشركة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

أكتوار) (17 ( التجارية بالرااط بتاريخ)

2022،)تحت رقم))56)12.
من أجل التخل ص والنشر

مجلسة االدارة الجناع ة
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 STE  NOMAC

OUARZAZATE III
شركة مساهنة

راسنالها : 300.000 درهم

مقرها االجتناعي : 65 شارع املهدي 

بن بركة السوي�سي الرااط

السجل التجاري رقم : 47)108

الرااط

استقالة واملصدقة على تع ين عضو 
مجلس الرقابة

استنرارية نشاط الشركة
الجنع ة) مداوالت  بنقت�سى 

يون و) (2( بتاريخ) املشت9كة  العامة 

2022،)تم):

بالنسبة ملداوالت الجنع ة العامة)

غي9 العادية):

كنال) الس د  استقالة  تسج ل 

مجلس) كعضو  مهامه  من  س د 

الرقابة.

الس د) تع ين  على  املصادقة 

عزيز رحنان كعضو مجلس الرقابة،)

عوض الس د كنال س د املستق ل.

انعقاد) عند  مهامه  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العامة  الجنع ة 
حسابات السنة املال ة املنته ة في)31 

ديسن 9)2023.
مجلس) تشك لة  تصبح  واذلك 

الرقابة كالتالي):
(،MATTHEW F.YORK الس د)

رئيسا.
(،.MASEN CAPITAL S.A شركة)
فاطنة) الس دة  طرف  من  منثلة 

حندوش،)عضوا.
 SIVAKUMAR الس د)

LAKSHMAN،)عضوا.
 VIJAYA PYDI SANKARA(الس د

RAO،)عضوا.
الس د عزيز رحنان عضوا.

انعقاد) عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العادية  الجنع ة 
في املنته ة  املال ة  السنة   حسابات 

 31)دينس 9)2023.
بالنسبة ملداوالت الجنع ة العامة)

غي9 العادية):
ملقتض ات) تطب قا  املتخذ  القرار 
 (5-17 من القانون رقم) (357 املادة)

استنرارية نشاط الشركة.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
أكتوار) (17 ( التجارية بالرااط بتاريخ)

2022،)تحت رقم)570)12.
من أجل التخل ص والنشر
مجلسة االدارة الجناع ة
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 NATIONAL MARKETING
 COMPANY AMADEUX

MAROC
شركة مساهنة مبسطة

يبلغ رأسنالها 7.136.000 درهم
املقر االجتناعي : 7 زنقة نج ب 
محفوظ حي كوتيي الدار الب ضاء

السجل التجاري بالدار الب ضاء رقم 
(5103

تع ين متصرف
وتأك د مدة مهام مدقق احسابات

 بنقت�سى مداوالت الجنع ة العامة
بتاريخ)27)أبريل)2022)تم):

NECTAMI COMESANA(تع ين الس دة 

الس د) عوض  متصرفة  بصفتها 

AGUSTIN RODRIGUEZ)املستق ل))

وذلك للندة املتبق ة من مدة مهامه)

الجنع ة) بانعقاد  ستنتهي  والتس 

العامة التي ستبث في حسابات السنة)

املال ة املنته ة في)31)أكتوار)2026.

التسن ة) تغ ي9  تسج ل 

الحسابات) ملدقق  االجتناع ة 

 BDO والتي أصبحت) (KPMG مكتب)

 AUDIT,( TAX( &( ADVISORY( S.A

املال ة) للسنوات  مهامه  مدة  وتأك د 

املتبق ة)2022-2021)و)2022-2023 

تحت هذا االسم الجديد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 

 2022 أكتوار) (20 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)842375.
من أجل التلخ ص والنشر

مجلس اإلدارة
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 NATIONAL MARKETING

 COMPANY AMADEUS

MAROC 
شركة مساهنة مبسطة

يبلغ رأسنالها 7.136.000 درهم

املقر االجتناعي : 7 زنقة نج ب 

محفوظ حي كوتيي الدار الب ضاء

السجل التجاري بالدار الب ضاء رقم 

(5103

املصادقة على تع ين متصرف
تع ين رئيس مجلس اإلدارة

 وتجديد مدة مهام املتصرفين
ومدقق احسابات

 بنقت�سى مداوالت الجنع ة العامة

بتاريخ)30)أبريل)2021)تم):

املتصرفين) تع ين  على  املصادقة 

التال ين املنثلين للشركتين التال تين):

: AMADEUS IT GROUP(منثل

تم تع ينه) الس د جنال شندول،)

من قبل مجلس اإلدارة في))2)ديسن 9)

 ANTOINE الس د) عوض  (2020

MEDAWAR)املستق ل.
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منثلو الخطوط امللك ة املغرا ة):
الس د كريم بنشقرون تم تع ينه)
 15 بتاريخ) اإلدارة  مجلس  قبل  من 
أبريل)2021)عوض الس د عبد الغني)

العيسوك املستق ل.
الس دة زينة اقب ل تم تع  نها من)
قبل مجلس اإلدارة في)15)أبريل)2021 
الشرايبي) ماجدة  الس دة  عوض 

املستق لة.
الس دة نورة داودي ع نها مجلس)
عوض) (2021 أبريل) (15 في) اإلدارة 

الس د رش د أبو الفضل املستق ل.
جابري) الزهراء) فاطنة  الس دة 
أبريل) (15 في) اإلدارة  مجلس  ع نها 
عوض الس دة زك ة ارش دي) (2021

املستق لة.
بانعقاد) مهامهم  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العامة  الجنع ة 
حسابات السنة املال ة املنته ة في)31 

أكتوار)2020.
بنشقرون) كريم  الس د  تع ين 
مهامه) ملدة  اإلدارة  ملجلس  رئيسا 
كنتصرف وذلك عوض الس د عبد)

الغني العيسوك.
املتصرفين) مهام  مدة  تجديد 

الحال ين ملدة ست))6))سنوات):
الس د) بنشقرون،) كريم  الس د 
جنال) الس د  رودريغيز،) أجوستين 
شندول،)الس دة زينة اقب ل،)الس دة)
نورة داودي،)الس د عبد هللا بلهزاوي،)

الس دة فاطنة الزهراء)جابري.
بانعقاد) مهامهم  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العامة  الجنع ة 
في املنته ة  املال ة  السنة   حسابات 

 31)أكتوار)2026.
مدقق) مهام  مدة  تجديد 
ملدة ثالث) (KPMG الحسابات مكتب)
سنوات املقبلة)21-20،)22-21،)-23

.22
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 
 2022 أكتوار) (20 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)842374.
من أجل التلخ ص والنشر

مجلس اإلدارة
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SBIT ZONE

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : عنارة 30 شقة 

8 زنقة موالي احند لوك لي حسان 

الرااط

السجل التجاري رقم 7)1)14 

الرااط

حل مسبق للشركة

بتاريخ) العام  الجنع  ملحضر  تبعا 

2022)قرر شركاء)شركة) 12)سبتن 9)

SBIT ZONE)ما يلي):

للشركة) املسبق  بالحل  العنل 

من) وإحالتها للتصف ة الحب ة ابتداء)

هذا ال وم.

قضاض،) مراد  الس د  تع ين 

مغربي،)مزداد بتاريخ))2)يناير)77)1 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

 16 برقم) والساكن  (A608341 رقم)

الرااط) حسان  (2 شقة) عناية  زنقة 

للقانون) تطب قا  كلف  كنصفي 

بتصف ة الشركة.

باملقر) التصف ة  مقر  تجديد 

بعنارة) املتواجد  للشركة  االجتناعي 

30)شقة)8)زنقة موالي احند لوك لي)

حسان الرااط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

بالرااط بتاريخ)7)أكتوار)2022)تحت)

رقم)466)12.

السجل) بتعديل  التصريح  وضع 

لدى) الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ بالرااط  التجارية   املحكنة 

 7)أكتوار)2022)تحت رقم)7887)من)

السجل الت9ت بي.
من أجل النشر واإلشهار

املصفي
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 CENTRE PRIVE LE BON
PROF

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

رأسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : زنقة الكاكي عنارة 

20 أ رقم 5 حي الرياض الرااط
السجل التجاري رقم )16347 

الرااط
تأسيس

بتاريخ حرر  عرفي  لعقد   تبعا 
شركة) تأسيس  تم  (2022 أكتوار) (3
بشريك) محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د مواصفاتها كالتالي):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
 CENTRE (: االجتناع ة) التسن ة 

.PRIVE LE BON PROF
الهدف االجتناعي):)دروس الدعم)

والتقوية  اصة.
الكاكي  زنقة   : االجتناعي) املقر 
عنارة 20 أ رقم 5 حي الرياض الرااط.

املدة):)حددت مدة الشركة في))) 
في) تسج لها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.
 100.000 (: االجتناعي) الرأسنال 

درهم.
عبد) الس د  (: الرأسنال) توزيع 
قام) وح د  شريك  لوزي  اللط ف 
بإيداع تقدمة نقدية بق نة)100.000 

درهم.
عبد) الس د  (: الوح د) الشريك 
الجنس ة،) مغربي  لوزي،) اللط ف 
الرااط) املنصور  ب عقوب  مزداد 
بحي) قاطن  (1(77 يناير) (24 بتاريخ)
رقم) تعاون ة النجاح،) كيش الوداية،)
الوطن ة) للبطاقة  حامل  تنارة  (10

.A70240((للتعريف رقم
اللط ف) عبد  الس د  (: التس ي9)
مزداد) الجنس ة،) مغربي  لوزي،)
 24 بتاريخ) الرااط  املنصور  ب عقوب 
يناير)77)1)قاطن بحي كيش الوداية،)
تعاون ة النجاح،)رقم)10)تنارة حامل)
رقم) للتعريف  الوطن ة  للبطاقة 
عين كنسي9 للشركة ملدة) (A70240(

غي9 محدودة.

تسج ل) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرااط) التجاري  بالسجل  الشركة 
تحت رقم))16347)بتاريخ)24)أكتوار)

.2022
من أجل النشر واالشهار

التس ي9

111

نادينا
شركة ذات مسؤول ة محدودة

للشريك الوح د
السجل التجاري بالرااط

163307
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2022)تم تأسيس شركة) 10)سبتن 9)
محدودة  صائصها) مسؤول ة  ذات 

كالتالي):
التسن ة):)نادينا.

شارع) (400 (: االجتناعي) املقر 
الطابق) (5 رقم) الثاني شقة  الحسن 

الثاني،)ديور الجامع،)الرااط.
املدة):))))سنة.

الهدف االجتناعي):)هدف الشركة)
أو  ارجه) املغرب  دا ل  سواء)

لحسابها أو لحساب ار رين.
وتجهيز) ومقهى  مطعم  تس ي9 

جن ع وجبات األكل السريع.
مبلغ) في  الشركة  رأسنال  حدد 
 1000 إلى) مقسنة  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة تعود كلها للشريك الوح د.
 1000 (: غوزالن) ل نا  الس دة 

حصة.
ل نا) الس دة  تع ين  تم  (: التس ي9)

غوزالن كنسي9ة للشركة.
بتوق ع) الشركة  تلتزم  (: التوق ع)
لجن ع) غوزالن  ل نا  للس دة  منفرد 

العقود واملعامالت.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
وقد تم) باملحكنة التجارية بالرااط،)
تسج لها بالسجل التجاري تحت رقم)

475)12)بتاريخ)11)أكتوار)2022.
وهذا بنثابة مقتطف وا ان
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األستاذ محند رش د التدالوي
موثق بالدار الب ضاء

67/)6)شارع موالي ادريس األول
الطابق األول الشقة رقم)3

 05.22.82.18.(( / 05.22.82.25.25.88
الفاكس)05.22.82.15.42

CONDIMAT SARL
شركة محدودة املسؤول ة

الرأسنال االجتناعي : 2.010.000 
درهم

الدار الب ضاء 11 زنقة عزيز بالل 
شارع الزرقطوني، الطابق 5
السجل التجاري 247487

التعريف الضريبي 13)40442
تفويت حصص اجتناع ة

تلقاه) توث قي  عقد  بنقت�سى 
التدالوي،) رش د  محند  األستاذ 
موثق بالدار الب ضاء)بتاريخ)3)أكتوار)
الكريم) عبد  الس د  فوت  (2022
املقدرة حصصه  جن ع   الشريف 
من حصة التي ينتلكها في) (7.035 بـ) (
شركة) (CONDIMAT SARL شركة)
لفائدة) وذلك  املسؤول ة  محدودة 
الس د أحند بجوي الحامل لبطاقة)

:BE7005(6((التعريف الوطن ة رقم
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842143.
للخالصة والب ان

األستاذ محند رش د التدالوي
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األستاذ محند رش د التدالوي
موثق بالدار الب ضاء

67/)6)شارع موالي ادريس األول
الطابق األول الشقة رقم)3

 05.22.82.18.(( / 05.22.82.25.25.88
الفاكس)05.22.82.15.42

SHAMS SANITAIRE SARL
شركة محدودة املسؤول ة

الرأسنال االجتناعي : 500.000 
درهم

رقم 18 شارع ) أبريل النخ ل
 الدار الب ضاء

السجل التجاري 311)3
التعريف الضريبي

تفويت حصص اجتناع ة
تلقاه) توث قي  عقد  بنقت�سى 
التدالوي، رش د  محند  األستاذ 

بتاريخ الب ضاء) بالدار  موثق  ( 
الس د عبد) فوت  (2022 أكتوار) (3  
محند) والس د  الطاوي  املج د 
العنراني) طارق  والس د  شن�سي 
جن ع حصصهم واملقدرة بـ)5000)من)
الحصة االجتناع ة التي ينتلكونها في)
شركة) (SHAMS SANITAIRE شركة)
لفائدة) وذلك  املسؤول ة  محدودة 

الس د أحند بجوي.
نتج عن هذا التفويت في الحصص)

ما يلي):
املج د) عبد  من  كل  استقالة 
شن�سي) محند  والس د  الطاوي 
والس د طارق العنراني من مهامهنا)

كنسي9ين للشركة)؛
تق  د الس د أحند بجوي الحامل)
رقم)) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
وح دا) مسي9ا  بصفته  (BE705(6

للشركة.
من) القانوني  الشكل  تغ ي9 
شركة محدودة املسؤول ة إلى شركة)

محدودة املسؤول ة بشريك وح د.
 SHAMS ( الشركة) تلتزم  وعل ه 
شركة) (SANITAIRE  SARL AU
وح د) بشريك  املسؤول ة  محدودة 
املنفرد) بالتوق ع  عقودها  جن ع  في 
ملسي9ها الس د أحند بجوي ملدة غي9)

محدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الب ضاء) بالدار   التجارية 
)1)أكتوار)2022)تحت رقم)842144.

للخالصة والب ان
األستاذ محند رش د التدالوي

114 P

األستاذ محند رش د التدالوي
موثق بالدار الب ضاء

67/)6)شارع موالي ادريس األول
الطابق األول الشقة رقم)3

 05.22.82.18.(( / 05.22.82.25.25.88
الفاكس)05.22.82.15.42

OUT DOOR COM SARL
شركة محدودة املسؤول ة

بشريك وح د
رأسنالها : 1.500.000 درهم

1 شارع عبد اللط ف بن قدور 
زاوية  شارع الزرقطوني الطابق 

الثالث الرقم 7 الدار الب ضاء
السجل التجاري 14647

التعريف الضريبي 2222552
تفويت حصص اجتناع ة

تلقاه) توث قي  عقد  بنقت�سى 
التدالوي،) رش د  محند  األستاذ 
 20 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  موثق 
يوسف) الس د  فوت  (2022 أكتوار)
افرايجي جن ع حصصه االجتناع ة)
 OUT DOOR التي ينتلكها في شركة)
محدودة) شركة  (COM SARL AU
املسؤول ة بشريك وح د وذلك لفائدة)

الس د أحند بجوي.
نتج عن هذا التفويت في الحصص)

ما يلي):
افرايجي) يوسف  الس د  استقالة 
من مهامه وتق  د الس د أحند بجوي)
زهرة،) والس دة  لحسن  الس د  ابن 
لبطاقة) والحامل  الجنس ة،) مغربي 
   BE7005(6 ( الوطن ة) التعريف 
 2026 أكتوار) (13 غاية) إلى  صالحة 

بصفته مسي9 وح د للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (21  

.84280(
للخالصة والب ان

األستاذ محند رش د التدالوي
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مكتب األستاذ بن سودة فؤاد
مــــوثــــق

شارع الجيش امللكي عنارة التاجنوعتي)»س«
الطابق الثاني فاس

الهاتف):)05.35.64.33.75

RESTAURANT BIO POULET 
SARL

بتاريخ) ثوث قي  عقد  بنقت�سى 
لشركة) (2022 ( سبتن 9) و28) (16
 RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات مسؤول ة محدودة مقرها)
 34 زنقة) (828 االجتناعي بفاس رقم)
تجزئة القرويين طريق عين الشقف)

تقرر ما يلي):
طرف) من  حصة  ((500( تفويت)
الس د البشراوي  الد الحصص التي)

ينتلكها بالشركة السابق ذكرها.

السابق) للشركة  املسي9  استقالة 

دكرها الس د البشراوي  الد.

تع ين مسي9 جديد للشركة الس د)

ملس دي التجاني.

اعادة ص اغة قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقك) (2022 أكتوار) (20 بتاريخ)

.2022/5614
بنثابة مقتطف
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مكتب األستاذ محند السو�سي صدوق

موثق

عنارة ول لي ست9يت رقم)42)شارع عبد املومن)

الطابق السادس مكتب رقم)40

الهاتف):)0520.24.05.05

LA  SOCIETE ATLASSPELL
S.A.R.L 

العام)) الجنع  محضر  بنقت�سى 

قرر) ح ث  (27/0(/2022 بتاريخ)

ش.م.م) (ATLASSPELL شركة) شركاء)

ما يلي):

باضافة) الشركة  غرض  توس ع 

ما يلي):

استغالل جن ع) ب ع  تس ي9  شراء)

العقارات املبن ة او الغي9 مبن ة.)

العنوان) الى  الشركة  مقر  تحوال 

 81 القطعة) الوفاء) تجزئة  (: االتي)

طريق صفرو.

العام)) الجنع  محضر  بنقت�سى 

2022)ح ث) أكتوار) (04 و) (03 بتاريخ)

 ATLASSPELL شركة) شركاء) قرر 

ش.م.م ما يلي):

مريم) الس دة  املسي9ة  استقالة 

عنور.)

تع ين مسي9ة جديدة الس دة نور)

الهدى برضوان.)

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

في) لفاس  التجارية  املحكنة  ضبط 

21/10/2022)تحت رقم)5655.
بنثابة مقتطف و ب ان

األستاذ محند السو�سي صدوق
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SOCIETE AMSASY

 SARL

تأسيس شركة
وضع) (22/0(/2022 بتاريخ) تم 

باملنيزات) لشركة  منظم  قانون 

التال ة):

التسن ة:

SOCIETE AMSASY SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة.)

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤول ة املحدودة.)

الهدف:

تصن ع مواد البناء.

مواد البناء))تاجر))بالجنلة.

أو) )تاجر  والتصدير) االستي9اد 

وس ط).

املقر االجتناعي):)

شقة رقم)14)الطابق الثالث مركز)

تجزئة) مسلم  زنقة  زنيث  االعنال 

مسلم باب دكالة مراكش.)

في) حدد  (: االجتناعي) الرأسنال 

إلى) مقسنة  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

موزعة كاألتي):

الس د كنال ارضوني)500)حصة.

 500 مزيلي) مصطفى  الس د 

حصة.

غي9) ملدة  الشركة  تسي9  (: اإلدارة)

كنال) الس د  طرف  من  محدودة 

ارضوني والس د مصطفى مزيلي.

من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسن 9.

سنة ابتداء) ((( حددت في) املدة:)

من تاريخ تأسيس الشركة.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بنراكش  التجارية  املحكنة 

 14045( رقم) تحت  (18/10/2022

وسجلت الشركة في السجل التجاري)

بنراكش تحت رقم827)12.
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Société BAB SIJLMASSA
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنوجب 
تأسيس) تم  بفاس،) (18/10/2022
تبعا) املسؤول ة  محدودة  شركة 

للنعط ات التال ة))
.BAB SIJLMASSA(:(التسن ة

الهدف):)توطين الشركات.)
 11 شقة رقم) (: مقرها االجتناعي)
الطابق األر�سي عنارة)47)بل د سهريج)

م ج فاس.)
رأسنالها محدود في)10.000)درهم)
 100 سهم بثنن) (100 املقسنة على)

درهم للسهم الواحد.
في محدودة  املقاولة  مدة  (:  املدة)
في) ( تسج لها) تاريخ  من  سنة  (((  

السجل التجاري.)
التس ي9):)املقاولة مسي9ة من طرف)

الس دان):
الحامل) الواحد  عبد  جابري 

.U1425(للبطاقة الوطن ة
للبطاقة) الحامل  أنس  االدري�سي 

.CD8083((الوطن ة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس تحت رقم))74.27)من)
 4373/2022 السجل التجاري ورقم)

بتاريخ)24)أكتوار)2022.
للخالص و اإلشارة)-اإلدارة
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MAKI MAC INDUSTRY
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
بشريك وح د

تأسيس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بنقت�سى 
بتنارة حررت قوانين) (07/10/2022
محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك واحد  صائصها كالتالي):
 MAKI MAC شركة) (: االسم)

 INDUSTRY SARL AU
األهداف):)

متاجرة.
تنظ م جن ع أنواع املناسبات.

مطعم،)مقهى،)قاعة شاي،)مخ زة)
و حلويات.)

استي9اد و تصدير.
تجزئة) (،107 (: االجتناعي) املقر 
محل) (،3 رياض أوالد مطاع،)سكتور)

رقم)1،)تنارة.
تاريخ) من  ابتدءا  سنة  (((: املــدة)

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتناعي) الرأسنال 
إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة بثنن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):
 1000 السناللي) زينب  الس دة 

حصة.
املجنوع):)1000حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال ة) السنة 
كل) من  ديسن 9  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
للشركة) وح د  تس ي9  (: التس ي9)
وملدة غي9 محدودة من طرف الس دة)
للبطاقة) الحاملة  السناللي  زينب 

.A441(43(الوطن ة رقم
اإليداع) القانوني:تم  اإليداع 
الضبط) بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بتنارة  االبتدائ ة  باملحكنة 
 (156 رقم) تحت  (20/10/2022

بالسجل التجاري رقم)137543.
120 P

 COMPAGNIE DE
 PRODUITS CHIMIQUES DU

 MAROC
C.P.C.M

الزيادة في رسنال الشركة
عن طريق إدماج االحت اط ات

التعديـل النظامـي التالزمـي
غي9) العامة  الجنع ة  إن 
لتسن ة) الحاملة  للشركة  العادية 
 COMPAGNIE DE PRODUITS
 CHIMIQUES DU MAROC-
رسنالها) مساهنة  شركة  (،C.P.C.M
150.000)درهم،)الكائن مقرها بالدار)
الب ضاء)-)شارع عكاط بادي))السجل)
(،(3.225 الب ضاء) الدار  (- التجاري.)

قد):

رأسنال) في  الزيادة  قررت 

درهم) (75.000.000 بنبلغ) الشركة 

درهم) (150.000.000 من) لرفعه 

درهم عن طريق) (225.000.000 إلى)

إدماج االحت اط ات)؛

والنهائي) الفوري  اإلنجاز  عاينت 

للزيادة املعن ة في رسنال الشركة)؛

الفصل) لذلك  نت جة  عدلت 

السادس من النظام األسا�سي.)

تم الق ام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكنة التجارية للدار)

تحت) (2022 يول و) (7 بتاريخ) الب ضاء)

رقم)830.662. 
مجلس اإلدارة)

121 P

MAROTRANS

نقل عنوان الفرع التابع
تغ ي9 مدير الفرع التابع بطنجة 

العادية) غي9  العامة  الجنع ة  إن 

ماي) (12 في) املنعقدة  للشركاء)

لتسن ة) الحاملة  للشركة  (2022

ذات) شركة  (،»MAROTRANS«

رسنالها) محدودة  مسؤول ة 

مقرها) الكائن  درهم،) (5.000.000

شارع) (،257/25( (– الب ضاء) بالدار 

)السجل) الب ضاء) الدار  املؤمن  عبد 

(،(116.671 الدار الب ضاء) التجاري.)

قد):

أ))نقلت عنوان الفرع التابع الكائن)

طنجة) التجاري.) )السجل  بطنجة)

ب تهوفن،) شارع  (،13( إلى) (((1.857

إقامة حنـزة،)الطابق األول رقم)23؛

الس د) استقالة  سجلت  ( ب)))

حك م العافي من مهامه كندير الفرع)

التابع بطنجة؛

جديدا) مديرا  بصفته  ع نت  ج))

للفرع التابع بطنجة وملدة غي9 محدودة)

الس د محند مهدي العنراني كريم،)

الساكن بالدار الب ضاء))س دي عبد)

الرحنان))-)37،)تجزئة رم ني.)
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القانون ين) باإليداعين  الق ام  تم 

بكتابة الضبط لدى املحكنة التجارية)

للدار الب ضاء)بتاريخ)22)يون و)2022 

828743)واكتابة الضبط) تحت رقم)

 لدى املحكنة التجارية لطنجة بتاريخ

7)يول وز)2022)تحت رقم))25561. 
املدبـر

122 P

MELTINGPAR
تخف ض رسنال الشركة  

غي9 املعلل بخسائـر
العادية) غي9  العامة  الجنع ة  إن 

املنعقدة في)24)شتن 9)2022)للشركة)

(،»MELTINGPAR« الحاملة لتسن ة)

رسنالها) مساهنة،) شركة 

الكائن مقرها) درهم،) (105.(70.000

(- معروف)) )س دي  الب ضاء) بالدار 

رقم) التقدم،) منر  التوف ق،) تجزئة 

الدار الب ضاء) )السجل التجاري.) (11

)64.)14)،)قد قررت مبدأ تخف ض)

درهم) (105.(70.000 من) الرأسنال 

درهم عن طريق) (104.230.000 إلى)

قصد) الشركة  طرف  من  الشراء)

 174 قدره) أقصاه  بعدد  إلغائها،)

كق نة) درهم  (10.000 ذات) سهم 

ملبلغ أقصاه) إسن ة للسهم الواحد،)

46).635.))درهم.)

تم تحديد عنل ات إنجاز تخف ض)

ال) الك ف ة  بهذه  املقررة  الرسنال 

ينكن أن تبتدئ إال بعد انصرام أجل)

 212 ثالثين))30))يوم املقرر في املادة)

املتعلق بشركات) (17-(5 من القانون)

املساهنة كنا وقع تعديله وتتن نه،)

رئيس) أمام  الدائنين  تعرض  قصد 

املحكنة التجارية،)وفي حالة تعرض،)

قبل البت استعجال ا.)

تم الق ام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكنة التجارية للدار)

الب ضاء)بتاريخ)4)أكتوار)2022)تحت)

رقم)53))83. 
مجلس اإلدارة)
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 SOCIETE MAROCAINE

 DE COOPERATION

 PHARMACEUTIQUE -

COOPER PHARMA

توس ع غرض الشركة

التعديل التالزمي للفصل الثالث من 

النظام األسا�سي

العادية) غي9  العامة  الجنع ة  إن 

ل) (2021 ديسن 9) (24 في) املنعقدة 

 SOCIETE MAROCAINE DE

 COOPERA PHARMACEUTIQUE

شركة) (،- COOPER PHARMA

 274.160.(00 رسنالها) مساهنة،)

الكائن مقرها بالدار الب ضاء) درهم،)

–)41،)زنقة محند الديوري))السجل)

(،(2(.615 الب ضاء) الدار  التجاري.)

 PCR(قد قررت بهدف تسويق ا تبار

استعنال) ذات  الكاشفات  وجن ع 

تشخ �سي.

توض ح وتوس ع وصف النشاطات)

الص دالن ة للشركة لتشنل):

والتصدير) واالستي9اد  التصن ع 

وتوزيع اللقاحات واألدوية من أصل)

ب و تكنولوجي والب و مناثلة واألدوية)

املشتقة من الدم.

املكنالت) وتسويق  تصن ع 

الغدائ ة.

والتصدير) واالستي9اد  الشراء)

استعنال) ذات  للكاشفات  والتوزيع 

تشخ �سي.

محرر) لذلك  نت جة  التعديل 

الفصل الثالث من النظام األسا�سي.

تم الق ام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكنة التجارية للدار)

 2022 سبتن 9) (30 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)750)83.
مجلس اإلدارة
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PAUSE MADINA
تكوين شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د
مسؤول ة) ذات  شركة  (: الشكـل)

محدودة بشريك وح د

.PAUSE MADINA(:(التسن ة

(،ELITE PARCS(:(الشريك الوح د

 300.000 رسنالها) مساهنة  شركة 

الكائن مقرها بالدار الب ضاء) درهم،)

)س دي معروف)،)تجزئة)»الكولين«،)

جزأة) (،»3 األربعة) »األوقات  عنارة)

)السجل) الخامس) الطابق  (،14 رقم)

التجاري.)الدار الب ضاء)166.641).

ال وسفي،) جواد  الس د  (: املـدبـر)

بالدار) السكان  الجنس ة،) مغربي 

تجزئة) (،3 (- )كال فورن ا)) الب ضاء)

ل لي)2.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم

الب ضاء) الدار  (: الشركة) مقــــر 

)س دي معروف)،)تجزئة)»الكولين«،)

عنارة)»األوقات األربعة)»3،)جزأة رقم)

14،)الطابق الخامس.

)))سنة ابتداء)من ق دها) املــــدة):)

بالسجل التجاري.

الشركة غرض  يكنن  (:  الغــرض)

في):)

إحداث واستغالل جن ع األصول)

مؤسسة) وكل  للنطاعم  التجارية 

مخصصة ملهن التغذية)؛

و دمات) اإلطعام،) كل  دمات 

في) والتكوين  الحفالت،) منظم 

الطبا ة وفن الطهي)؛

والب ع) واالستي9اد  الشراء)

والتخزين) واإليداع  والتصدير 

واملتاجرة) والتسويق  واالستئنان 

املنتجات) لكل  بالتقس ط  عنوما 

واملواد الغذائ ة)؛

اإلحداث) االقتضاء،) وعند 

لجن ع) واالستغالل  واإلقامة 

والت9فيهات) األماكن األ رى لإلطعام،)

والتسل ات من كل نوع.)

الق ام) تم  (: القانوني) اإليــداع 

الضبط) بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحكنة التجارية للدار الب ضاء)

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (18 بتاريخ)

 841813

السجل التجاري):)تم ق د الشركة)

الب ضاء) للدار  التجاري  بالسجل 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (18 بتاريخ)

558.773)من السجل التحل لي.
املدبر
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 Directs(Conseils(Maroc

 SARL

شركة محدودة املسؤول ة رأسنالها)700,00.)1 

درهم

مقر الشركة):)الدار الب ضاء)،28 

طريق الوازيس)–)زوريخ سنت9 بالطو ب43

)الطابق الرابع

 AGROLAB
SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك وح د
رأسنالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : الدار الب ضاء 
زاوية شارع ماجد البحار وزنقة 

ال 9يهمي اإلدري�سي 

س.ت. الدار الب ضاء رقم 42561 

– ت.ج. رقم 4)336512 –

 ت. م . للنقاولة  

0021(605000078

الزيادة في الرأسنال وتخف ضه
بنوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
قرر) (،2022 سبتن 9) (12 في) الب ضاء)

املسناة))) للشركة  الوح د  الشريك 

محدودة) شركة  (»AGROLAB«

املسؤول ة ذات شريك وح د)،)ما يلي):)

الشركة) رأسنال  في  الزيادة 

من)) لرفعه  درهم  (1.700.000 بنبلغ)

 1.800.000 إلى) درهم  (100.000

درهم)؛

الشركة) رأسنال  من  التخف ض 

باملقاصة،) درهم،) (1.760.000 بنبلغ)

الخسائر) مع  املطلوب  سداد  لغاية 

السابقة)؛)
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الزيادة في رأسنال الشركة بنبلغ)
460.000)درهم لرفعه إلى))500.000 
درهم)،)بإحداث))4600))حصة تابعة)
)فئة مائة) للشركة بق نة اسن ة من)
الواجب) (، حصة) لكل  ( درهم) (100
نقدا) ق نتها  ودفع  نقدا  اكتتابها 
واملدفوعة ق نتها باملقاصة من ديون)
أك دة)،)سائلة و مستوجبة املوجودة)

على الشركة)؛
 6 البندين) تعديل  بالتالي،)
»رأسنال الشركة«) (7 و) »التقدمات«)

من النظام األسا�سي.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت) (2022 أكتوار) (1( في) الب ضاء،)

رقم)842235.
عن موجز و ب ان
اإلدارة املسي9ة
يوسف بنيس
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 SOCIETE THERMIQUE
CASABLANCAISE

 »SOTHECA« با تصار
SARL

شركة محدودة املسؤول ة
رأسنالها 3.015.000 درهم
مقر الشركة : الدار الب ضاء

شارع عبد املومن رقم 52
الطابق الثامن )رقم 81) من العنارة 

املسناة »إقامة املنار«
س.ت. الدار الب ضاء رقم 36607 

– ت.ج. رقم 01084163 –
 ت. م . للنقاولة  

0015140((000074
الزيادة في الرأسنال

قرر) (،2022 سبتن 9) (20 بتاريخ)
في) الجنع العام غي9 العادي للشركاء)
 SOCIETE THERMIQUE« الشركة)
با تصار) (»CASABLANCAISE

»SOTHECA«)،)ما يلي):)
الشركة) رأسنال  في  الزيادة 
من) لرفعه  درهم  (5.0(2.000 بنبلغ)
 8.107.000 إلى) درهم  (3.015.000
وذلك لدمج االحت اطي الغي9) درهم،)

العادي.

وتنث ال لهذه الزيادة في الرأسنال،)

)15.200))حصة جديدة) تم إحداث)

درهم) (335 فئة) من  اسن ة  بق نة 

تخص صها) سيتم  التي  حصة،) لكل 

باملجان للشركاء)بنا يتناسب مع عدد)

الحصص التي ينلكونها في الشركة،)

أي):)

 Mohammed((محند جواد عديل

 8360 حدود) في  (،(Jaouad( ADYEL

حصة)؛)

 Adraa( زيدان) بن  عذراء)

 1368 حدود) في  (،(BENZIDANE

حصة)؛)

 Mohamed( عديل) محند 

ADYEL)،)في حدود)1368)حصة)؛)

(((،(Bouchra(ADYEL((بشرى عديل

في حدود)1368)حصة)؛)

في) (،(Amal ADYEL( أمال عديل)

حدود)1368)حصة)؛)

 Mamoun( عديل) مامون 

ADYEL)،)في حدود)1368)حصة)؛)

أي ما مجنوعه)15200)حصة.

 6 البندين) بالتالزم  تعديل 
»رأسنال الشركة«) (7 و) »التقدمات«)

من النظام األسا�سي.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

الب ضاء)،)في)21)أكتوار)2022،)تحت)
رقم)842660.

عن موجز و ب ان

اإلدارة املسي9ة

محند جواد عديل
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STE BRICO PRICE
 S.A.R.L.A.U

شارع بئ9 أنزران، رقم 83، تازة

الرسم املنهي : 15607102

التعريف الجبائي : 0)526730

السجل التجاري : )673

التعريف الجبائي املوحد : 

003171456000057

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بتازة تم تأسيس) (2022 سبتن 9) (12
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)
املوقع) للشخص  الوح د  الشريك 
على املحضر و على القانون األسا�سي)

للشركة املذكور  صائصها كالتالي):
للشركة):) القانون ة  التسن ة 
  STE BRICO PRICE« شركة)

 »S.A.R.L.A.U
(: للشركة) االجتناعي  املوضوع 
ب ع) (،(NEGOCE( تجارية) معامالت 

مواد البناء،)ب ع تغذية الح وانات.
شارع) (: للشركة) االجتناعي  املقر 

بئ9 أنزران،)رقم)83،)تازة.
الشركة) مدة  إن  (: الشركة) مدة 

محددة في))))سنة.
للشركة) االجتناعي  الرأسنال 
100.000)درهم مقسم إلى) محدد في)
1000)حصة ق نة كل منها)100)درهم)

وتتوزع على الشكل التالي):
ال عكوبي محند)1000)حصة.

تس ي9 الشركة):)إن الشركة مسي9ة)
الوح د) الشريك  طرف  من  ومدارة 

الس د ال عكوبي محند.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتازة) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 
رقم)) تحت  (2022/10/17 بتاريخ)

.2022/480
128 P

 STE AINSFA DISTRIBUTION
SARLAU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
 ذات الشريك الوح د

رأسنالها 100.000 درهم
وعنوان مقرها االجتناعي تجزئة 

وراوي رقم 38 أ وجدة
رقم التق  د في السجل التجاري 

34121 بوجدة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 سبتن 9) (1( في) املؤرخ 
تحويل املقر االجتناعي الحالي للشركة)
من)»767)تجزئة السالمة طريق تازة)
أ) (38 »تجزئة وراوي رقم) إلى) وجدة«)

وجدة«.

املادة) تغ ي9  تقرر  لذالك  وتبعا 

الرابعة من القانون األسا�سي للشركة)

وتح ينه.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم))311.
بنثابة مقتطف وا ان

مسي9 الشركة
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شركة إقامات كولف دو ماكادور

ش.م

ا تصارا »إر جي إم« ش.م

 RESIDENCES DU GOLF DE

MOGADOR

Par(abréviation »RGM« SA

شركة مساهنة

الرأسنال االجتناعي : 1.000.000 

درهم

II املقر االجتناعي : الكولين

رقم 33، طريق النواصر

س دي معروف - الدار الب ضاء

السجل التجاري بالدار الب ضاء

تحت رقم 174.171

التعريف الضريبي : 2262771

اإلدارة) مجلس  محضر  بنقت�سى 

(،2022 أكتوار) (4 للشركة املؤرخ في)

محند) الس د  والية  تجديد  تقرر 

مدير) كرئيس  هللا  عط ة  املهدي 

غاية إلى  أشهر  ((3( ثالثة) ملدة   عام 

31)ديسن 9)2022.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 

 2022 أكتوار) (24 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)842623.
مقتطف للب ان

املنثل القانوني

130 P
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شركة تهيئة الصويرة ماكادور
ش.م

ا تصارا »ساينوغ« ش.م
 SOCIETE D’AMENAGEMENT

D’ESSAOUIRA MOGADOR
DU GOLF DE MOGADOR 

Par(abréviation »SAELIG« S.A
شركة مساهنة

الرأسنال االجتناعي : 882.873.800 
درهم

II املقر االجتناعي : الكولين
رقم 33، طريق النواصر

س دي معروف - الدار الب ضاء
السجل التجاري بالدار الب ضاء

تحت رقم 83).133
التعريف الضريبي : 2203053

اإلدارة) مجلس  محضر  بنقت�سى 
(،2022 أكتوار) (4 للشركة املؤرخ في)
محند) الس د  والية  تجديد  تقرر 
مدير) كرئيس  هللا  عط ة  املهدي 
غاية إلى  أشهر  ((3( ثالثة) ملدة   عام 

31)ديسن 9)2022.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 
 2022 أكتوار) (24 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)842622.
مقتطف للب ان
املنثل القانوني
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شركة فندق كولف دو ماكادور
ش.م

ا تصارا »آش جي إم« ش.م
 HOTEL DU GOLF DE

MOGADOR
Par(abréviation »HGM« SA

شركة مساهنة
الرأسنال االجتناعي : 000.)6).446 

درهم
املقر االجتناعي : زنقة عبد الحق

بن مح و، إقامة كالريس، الشقة 
رقم 62، الطابق السادس

الدار الب ضاء
السجل التجاري بالدار الب ضاء

تحت رقم 174.173

التعريف الضريبي : 2262772
اإلدارة) مجلس  محضر  بنقت�سى 
(،2022 أكتوار) (4 للشركة املؤرخ في)
محند) الس د  والية  تجديد  تقرر 
مدير) كرئيس  هللا  عط ة  املهدي 
غاية إلى  أشهر  ((3( ثالثة) ملدة   عام 

31)ديسن 9)2022.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 
 2022 أكتوار) (24 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)842621.
مقتطف للب ان
املنثل القانوني
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SAMIR BAYYOU
Comptable(Agréé

 STE ENGLISH FOR AFRICA
PRIVE

SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 بشريك واحد
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
لشركة)) (2022 سبتن 9) (14 املؤرخ في)
 STE ENGLISH FOR AFRICA
املحدودة) املسؤول ة  ذات  (PRIVE
(: االجتناعي) مقرها  واحد،) بشريك 
زنقة بدر الك 9ى م ج مكناس،) (،13

قد تقرر):
بالنشاط) الشركة  نشاط  توس ع 

التالي):
مركز التكوين االحت9افي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 التجارية بنكناس بتاريخ)
2022)تحت رقم)3860)سجل تجاري)

رقم)1)464.
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SAMIR BAYYOU

Comptable(Agréé

SMART-TRAV NEGOCE
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
بشريك واحد

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بنقت�سى 
تم وضع القانون) (2022 أكتوار) (5 في)

املسؤول ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التال ة):

 SMART-TRAV (: التسن ة)

NEGOCE

الهدف):)اإلنعاش العقاري.

التجاري) املحل  (: املقر االجتناعي)

املنطقة الصناع ة مجاط) (231 رقم)

مكناس.

املدة):)حددت مدة الشركة في))) 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي.

أو) املسبق  الحل  حالة  باستثناء)

هذه) في  عل ه  املنصوص  التنديد 

القوانين.

حدد) (: االجتناعي) الرأسنال 

 810.000 في) االجتناعي  الرأسنال 

حصة من) (8100 إلى) درهم مقسنة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

الس د) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

وح د) كنسي9  محند  سل ناني 

وشريك.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)السجل التجاري رقم))5748.
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BAYYOU 

Comptable(Agréé

NASSIRA DU SUCRE

SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

لشركة)) (2022 يون و) (14 في) املؤرخ 

ذات) (NASSIRA DU SUCRE

مقرها) املحدودة،) املسؤول ة 

االجتناعي):))16،)املنطقة الصناع ة)

الك فان) مول  سل نان  س دي 

مكناس،)قد تقرر):

تم ب ع)7200)حصة عائدة للس د)

الس د) إلى  الرزاق  عبد  بوطالقة 

بوطالقة عبد الحك م.

للشركة) القانوني  الشكل  تغ ي9 

من شركة ذات املسؤول ة املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤول ة املحدودة)

بشريك واحد.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (1( التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3811)سجل تجاري)

رقم)22861.
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SPIRIT MARKET
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 88 شارع أزيالل

الطابق السفلي، درب عنر

الدار الب ضاء

تفويت حصص - تع ين مسي9
إعادة ص اغة القانون األسا�سي

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

بالدار) املنعقد  للشركاء) االستثنائي 

 2022 أكتوار) (11 بتاريخ) الب ضاء،)

للشركة املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):

الس د) حصص  جن ع  تفويت 

للبطاقة) الحامل  الحسين،) األعرابي 

يعادل) ما  أي  (EB161(82 الوطن ة)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1.000

ملخنت9) الس د  لفائدة  للواحدة،)

عبد املج د الحامل للبطاقة الوطن ة)

)52465)دال.

عبد املج د) ملخنت9  الس د  تع ين 

 52465( الوطن ة) للبطاقة  الحامل 

دال كنسي9 جديد للشركة.

من) (15.1 و) (7 (،6 تغ ي9 الفصول)

القانون األسا�سي.

إعادة ص اغة القانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

 2022 أكتوار) (18 بتاريخ) الب ضاء،)

تحت رقم)34235.
للخالصة والنشر اإلدارة
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AIN MESKI - PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 4.380.000 درهم

املقر االجتناعي : 21 شارع الجيش 
امللكي )م.ج) مكناس
تسج ل شعار تجاري

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
االستثنائي للشركاء)املنعقد بنكناس،)
للشركة) (2022 سبتن 9) (17 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):
تسج ل شعار تجاري تحت إسم)
BELLE VUE IN MEKNES)بنقت�سى)
بتاريخ) (2575672 شهادة سلب ة رقم)

16)سبتن 9)2022.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)
تحت رقم) (2022 سبتن 9) (28 بتاريخ)

.3520
للخالصة والنشر اإلدارة
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L’ILE DES DELICES
شركة محدودة املسؤول ة
رأسنالها : 50.000 درهم

املقر االجتناعي : إقامة لواوكي 
الطابق السفلي رقم 17 زنقة بدر 

الك 9ى )م.ج) مكناس
تس ي9 حر ألصل تجاري

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
 2022 ماي) (24 بتاريخ) بنكناس 
 L’ILE DES DELICES سلنت شركة)
شركة محدودة املسؤول ة واملسجلة)
املحكنة) لدى  التجاري  بالسجل 
 2(345 التجارية بنكناس تحت رقم)
الخاص) التجاري  لألصل  حر  تس ي9 
للشركة) ملك  وهو  ومطعم  بنقهى 
إقامة) االجتناعي  مقرها  والكائن 
17)زنقة) لواوكي الطابق السفلي رقم)
 5 ملدة) مكناس  )م.ج)) الك 9ى) بدر 
سنوات قابلة للتجديد حسب شروط)
العقد وتبتدئ من)24)ماي)2022)إلى)
غاية)23)ماي)2027)لفائدة الس دين:
للبطاقة) والحامل  وقاد   الد 
الساكن) (D376517 رقم) الوطن ة 

بحي أكدال رقم)35))مكناس.

للبطاقة) والحامل  عزوزي  كريم 
الساكن) (PK80338( رقم) الوطن ة 
شارع) (11 الشقة) الكوثر  بإقامة 

الجيش امللكي))م.ج))مكناس.
وذلك بثنن شهري قدره):)10.000 

درهم.
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DYM AUTO
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 104، شارع 
السعديين )م.ج) مكناس

تأسيس ملحقة
تع ين مدير للنلحقة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
بتاريخ) بنكناس  للشركاء) االستثنائي 
املذكورة) للشركة  (2022 سبتن 9) ((

أعاله،)تقرر ما يلي):
بنفس) للشركة  ملحقة  تأسيس 
متجر) (: التالي) بالعنوان  املوضوع 
طريق) بو الف،) جناعة  بطنجة،)

الرااط.
بندراعو،) فؤاد  الس د  تع ين 
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

دال128182،)كندير للنحلقة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)
تحت رقم) (2022 سبتن 9) (26 بتاريخ)

.3474
للخالصة والنشر اإلدارة
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 LES ASSOCIES COURTAGE
ASSURANCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 173 تجزئة 
الزيتونة كلم 6 زنقة الحاج قدور

مكناس
تحويل املقر االجتناعي

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
املنعقد) للشركاء،) االستثنائي 
 2022 ماي) (16 بتاريخ) بنكناس،)
للشركة املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):

تحويل املقر االجتناعي من تجزئة)
الزيتونة رقم)173)كلم)6)زنقة الحاج)
 : التالي  العنوان  إلى  مكناس  قدور 
مجنوعة مكاتب رينوند 3 الطابق 2 

رقم 7 زنقة الزالقة )م.ج))مكناس.
القانون) من  (4 الفصل) تغ ي9 

األسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)
رقم) تحت  (2022 يون و) (28 بتاريخ)

.2438
للخالصة والنشر اإلدارة
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AFRIQUIA FORAGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها : 500.000 درهم
املقر االجتناعي : 7) شارع الجيش 

امللكي مكناس
توس ع املوضوع االجتناعي

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
االستثنائي للشركاء)املنعقد بنكناس،)
بتاريخ فاتح أغسطس)2022)للشركة)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):
االجتناعي) املوضوع  توس ع 
التعبئة،) محطة  (: التالي) للنشاط 

التغل ف والتك  ف.
القانون) من  (3 الفصل) تغ ي9 

األسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)
رقم) تحت  (2022 سبتن 9) (8 بتاريخ)

.3263
للخالصة والنشر اإلدارة
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SAKANE AL ARABI AL ASSIL
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 600.000 درهم

املقر االجتناعي : 120، شارع الجيش 
امللكي إقامة الكوثر شقة 4 مكناس

تحويل املقر االجتناعي
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
االستثنائي للشركاء)املنعقد بنكناس،)
للشركة) (2022 يول و) (12 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):

للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 

120،)شارع الجيش امللكي إقامة) من)

العنوان) إلى  مكناس  (4 شقة) الكوثر 

التالي):)قطعة رقم)52)الحي الصناعي)

مجاط مكناس.

القانون) من  (4 الفصل) تغ ي9 

األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)

رقم) تحت  (2022 سبتن 9) (6 بتاريخ)

.31(0
للخالصة والنشر اإلدارة
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AGALI INVEST

SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها : 10.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 70 لقطارات 

د يسة ويسالن مكناس

استقالة مسي9
تع ين مسي9 جديد

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

االستثنائي للشركاء)املنعقد بنكناس،)

للشركة) (2022 يول و) (14 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):

العالي) عبد  املسي9  استقالة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  أكوزال،)

الوطن ة رقم دال)418756.

أكوزال،) أحند  املسي9  تع ين 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

جديد) كنسي9  (42(361 دال) رقم 

للشركة.

من) و17) (14 الفصلين) تغ ي9 

القانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)

رقم) تحت  (2022 يول و) (25 بتاريخ)

.2754
للخالصة والنشر اإلدارة
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VIA FLORA
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 500.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 3، إقامة كنزة
شارع يعقوب املنصور )م.ج)

 مكناس
إثبات عقد هبة

إعادة ص اغة القانون األسا�سي
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
بنكناس) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 
للشركة) (2022 يون و) (16 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):
إثبات عقد هبة لجن ع حصص)
الس د عبد العزيز العرائ�سي،)الحامل)
 184346 دال) الوطن ة  للبطاقة 
 100 بق نة) حصة  (2.500 وعددها)
الس دة) لفائدة  واحدة  لكل  درهم 
هدى طاهري جوطي حسني،)الحاملة)

للبطاقة الوطن ة دال))62028.
6)و7)من القانون) تغ ي9 الفصلين)

األسا�سي.
إعادة ص اغة القانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)
رقم) تحت  (2022 يول و) (7 بتاريخ)

.2575
للخالصة والنشر اإلدارة
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ANJAL INVEST
SA

شركة مجهولة االسم
رأسنالها : 300.000 درهم

املقر االجتناعي : إقامة العرفان 
متجر رقم 1 مكرر مرجان 4 مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
 2022 سبتن 9) (14 بتاريخ) بنكناس 
األسا�سي) القانون  القانون  وضع  تم 
ذات) االسم  مجهولة  لشركة 

الخصائص التال ة):
ANJAL INVEST(:(االسم

كل) واستغالل  تس ي9  (: املوضوع)
أنواع املؤسسات الفندق ة.

تشغ ل الفنادق أو قرى الس اح ة)
الدا ل ة) الب وت  أو  الشواطئ  أو 
أو) الفنادق  أو  االستقبال  مراكز  أو 

املطاعم أو أي منشآت أ رى.
والجوالت) الرحالت  تنظ م 

واإلقامات.
ب ع) أو  تأجي9  أو  ح ازة  أو  إنشاء)
لهذه) ضرورية  أرض  أي  تأجي9  أو 

العنل ات.
جن ع املعامالت التجارية واملال ة)
املتعلقة) املنقولة  وغي9  واملنقولة 
بغرض) مباشر  غي9  أو  مباشر  بكش 
الشركة وجن ع األغراض املناثلة أو)

ذات الصلة.
العرفان) إقامة  (: االجتناعي) املقر 
متجر رقم)1)مكرر مرجان)4)مكناس.

مدة ح اة الشركة):))))سنة.
رأسنال الشركة):)300.000)درهم)
كل) ق نة  سهم  (3000 على) موزعة 

واحد)100)درهم.
:)من فاتح يناير) السنة الحساب ة)

إلى متم ديسن 9 من كل سنة.
5%)قصد تكوين) األرااح):)تخصم)
الذ ي9ة الشرع ة أما الباقي ف قسم)

بناء)على قرار املجلس اإلداري.
التصريح باالكتتاب والدفع والذي)
يعت9ف باكتتاب ربع الرأسنال قد تم)
بنكناس) مؤرخ  عرفي  عقد  بنوجب 

بتاريخ))1)سبتن 9)2022.
التأسي�سي) العام  الجنع  محضر 
بتاريخ)14)سبتن 9)2022)عين مجلسا)
إداريا يرأسه الس د احند الطاهري)
ملدة) (1(54 املزداد بتاريخ فاتح يناير)

ثالث سنوات.
»أنوار وشركاؤه«) تم تع ين مكتب)
كندقق للحسابات منثال من طرف)

الس د طارق أنوار  بي9 محاسب.
تم قبول املهام املوكلة إل ه.

باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 
أكتوار) (3 بتاريخ) بنكناس  التجارية 
(: رقم) التجاري  السجل  (،2022

.5730(
من أجل االستخالص والب ان

الجنع العام
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K.B GESTION HOTELLIERE

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها :  100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 356 متجر 1، 

تجزئة ياقوت 2، الحاجب

تفويت حصص
إعادة ص اغة القانون األسا�سي

بنقت�سى محضر الجنع العام) (- (I

االستثنائي للشركاء)املنعقد بالحاجب)

للشركة) (2022 أغسطس) (30 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):

فوت الس د  الد بوراس،)الحامل)

حصة) (D631541 للبطاقة الوطن ة)

للواحدة) درهم  (100 واحدة من فئة)

لفائدة الس د سع د اقج دع،)الحامل)

.UC2466((للبطاقة الوطن ة

من القانون) و7) (6 تغ ي9 الفصول)

األسا�سي.

إعادة ص اغة القانون األسا�سي.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط باملحكنة التجارية بنكناس)

بتاريخ)14)سبتن 9)2022)تحت رقم))331.
للخالصة والنشر اإلدارة
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 MIFTAHLFARAJE

SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

سجل التجاري رقم : )821

تصف ة وحل الشركة
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)17)أكتوار)2022)تقرر)

ما يلي):

الحسابات) على  املصادقة  (- (1

االجتناع ة للشركة.

واالتالي) الشركة  وحل  إلغاء) (- (2

ت 9ئة ذمة املسي9.

تم اإليـداع القانوني بكتابة الضبط)

في) بالرش دية  االبتدائ ـة   باملحكنـة 

24)أكتوار)2022)تحت رقم)2022/868.
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 SOHATAF
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

لشريك واحد

سجل التجاري رقم : )260

تصف ة وحل الشركة
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)17)أكتوار)2022)تقرر)

ما يلي):

الحسابات) على  املصادقة  (- (1

االجتناع ة للشركة.

واالتالي) الشركة  وحل  إلغاء) (- (2

ت 9ئة ذمة املسي9.

تم اإليـداع القانوني بكتابة الضبط)

في) بالرش دية  االبتدائ ـة   باملحكنـة 

24)أكتوار)2022)تحت رقم))2022/86.

147P مكرر

 LOSTE ET CIE ASSURANCES
شركة مجهولة االسم

رأسنالها : 300.000 درهم

مقرها االجتناعي :  الدار الب ضاء، 

127 شارع الزرقطوني

العادي) العام  الجنع  محضر  (- (I

املتضنن) (2022 يون و) (2(  بتاريخ)

ما يلي):

1)-)املوافقة على الحسابات املال ة)

للسنة املنته ة في)31)ديسن 9)2021.

ألعضاء) إدارتهم  ذمة  إبراء) (- (2

املدقق) ذمة  وإبراء) اإلدارة  مجلس 

القانوني من تنف ذ مهنته.

املال ة) السنة  نتائج  توزيع  (- (3

املنته ة في)31)ديسن 9)2021.

االتفاق ات) على  املوافقة  (- (4
من القانون) (56 املشار إليها في املادة)

املساهنة) بشركات  املتعلقة  ((5/17

العامة كنا تم تعديلها وإضافتها.

5)-)انتهاء)انتداب ثالثة))3))مديرين)

وإبراء)ذمتهم.

 (3( ثالثة) واليات  تجديد  (- (6

مديرين.

7)-)السلطات املننوحة لإلجراءات)

القانون ة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

للدار) التجارية  باملحكنـة  الضبط 
 2022 سبتن 9) (20 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)66704.
للنسخة والب ان

األستاذ جعفر جابر

148 P

STE ULTRAVERA
 SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

     املقر االجتناعي :  الرقم )4، 
الزنقة 76 حي صحراوة، س دي قاسم
طبقا لعقد  اص بتاريخ)7)أكتوار)
2022)تم تأسيس شركة ش.م.م ذات)

الصفات التال ة):
اسم) تحنل  الشركة  (: التسن ة)

.STE ULTRAVERA SARL
الشركة تهتم ب):

مقاول في التنظ ف)؛
مفاوض.

املقر االجتناعي):)الزنقة)76)الرقم)
)4)حي صحراوة،)س دي قاسم.

الرأسنال):)لقد حدد في)100.000 
حصة) (1000 على) مقسم  درهم 
اجتناع ة ثنن كل واحدة)100)درهم.
التس ي9 مخول للنسي9ة) (: التس ي9)

الس دة لزعر مون ة.
من الراح الصافي تخصم) (: الراح)

5%)لالحت اطات القانون ة.

اإليداع القانوني):)لقد تم باملحكنـة)

يوم) قاسم  بس دي   االبتدائ ـة 

24)أكتوار)2022)تحت رقم)535/22 
رقم السجل التجاري)335)2.

من أجل النسخ والب ان

149 P

STE LADIOUI AGRI
 SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

     املقر االجتناعي :  تجزئة الزيتونة 1، 

عين دفالي بلقصي9ي، س دي قاسم

طبقا لعقد  اص بتاريخ))2)سبتن 9)

2022)تم تأسيس شركة ش.م.م ذات)

الصفات التال ة):

اسم) تحنل  الشركة  (: التسن ة)

.STE LADIOUI AGRI SARL

املنتجات) ب ع  (: ب) تهتم  الشركة 

الفالح ة.

املقر االجتناعي):)تجزئة الزيتون)1،)

عين دفالي،)بلقصي9ي،)س دي قاسم.

الرأسنال):)لقد حدد في)100.000 

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجتناع ة ثنن كل واحدة)100)درهم.

التس ي9 مخول للنسي9) (: التس ي9)

الس د العديوي عزيز.

من الراح الصافي تخصم) (: الراح)

5%)لالحت اطات القانون ة.

تم) لقد  (: القانوني) اإليداع 

يوم) ببلقصي9ي  االبتدائ ـة   باملحكنـة 

25)أكتوار)2022)تحت رقم)361/22 

رقم السجل التجاري))1).
من أجل النسخ والب ان

150 P

STE AITJAANEGOCIEBLE
SARL AU

حل شركة
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)أكتوار)2022)تقرر حل)

ذات) (AITJAANEGOCIEBLE شركة)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د وعنوان مقرها االجتناعي:

)الدار الحنراء،)زنقة تاونات،)رقم)

8)،)سال.

وعين الس د عبد النبي ايت جاع)

كنصفي للشركة.

بالدار) التصف ة  مقر  وحدد 

الحنراء،)زنقة تاونات،)رقم)8)،)سال.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصف ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بسال بتاريخ)24)أكتوار)2022 

تحت رقم)870)3.

151 P

EDUCASTREAM MAROC
شركة محدودة املسؤول ة 

من شريك واحد
رأسنالها : 350.000 درهم

مقرها االجتناعي : 21 زاوية شارع 
 هارون الرش د وزمزم، عنارة 

أم نة 2، القن طرة
الغي9) العام  الجنع  إثر  على  (- (I
العادي املنعقد بتاريخ فاتح أغسطس)
قرر الشريك الوح د لشركة) (،2022
شركة) (EDUCASTREAM MAROC
محدودة املسؤول ة من شريك واحد،)
مقرها) درهم،) (350.000 رأسنالها)
هارون) شارع  زاوية  (21 (: االجتناعي)
(،2 أم نة) عنارة  وزمزم،) الرش د 

القن طرة،)ما يلي):
انحالل مسبق للشركة.

نوفل،) البكو�سي  الس د  تع ين 
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن بالقن طرة) (،A633273 رقم)
الديوري،) محند  شارع  (161/176
مع) للشركة  مصفي  (،53 رقم) شقة 

الصالح ات املطلقة لهذا الغرض.
بالقن طرة) التصف ة  مقر  تحديد 
الديوري،) محند  شارع  (161/176

شقة رقم)53.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 
 2022 أكتوار) (5 بتاريخ) بالقن طرة 

تحت رقم)2816).
152 P

AFRICA CHEM
شركة أفريكا ك م
شركة مساهنة

الكائن مقرها االجتناعي : ب 120 
زنقة نيشاكرا رحال، الدار الب ضاء

نهاية والية املتصرفين
وتع ين متصرفين جدد
ورئيس مجلس اإلدارة

العام) الجنع  لقرار  وفقا  (: أوال)
يون و) (30 بتاريخ) املنعقد  العادي 
»أفريكا) شركة) شركاء) قرر  (،2021
رأسنالها مساهنة،) شركة  ك م«)

مقرها االجتناعي) درهم،) (300.000  

الدار) رحال،) نيشاكرا  زنقة  (120

التجاري) بالسجل  مسجلة  الب ضاء)

(،348203 تحت رقم) بالدار الب ضاء)

قرروا عدم تجديد والية املتصرفين)

سنوات،) (6 وتع ين كنتصرفين ملدة)

إلى حدود انعقاد الجنع العام العادي)

الذي س قرر بشأن الحسابات املال ة)

للسنة املنته ة في)31)ديسن 9)2026.

مغربي) التازي،) كريم  الس د 

الجنس ة،)مزداد بتاريخ)))يون و)60)1 

والحامل لبطاقة التعريف الوطن ة رقم)

الدرابنة) بدوار  والقاطن  ب)10757،)

بوسكورة،)عنالة النواصر)؛

مغربي) التازي،) ناصر  الس د 

سبتن 9) (25 بتاريخ) مزداد  الجنس ة،)

شالة،) زنقة  (،13 ب) الكائن  (،1(62

حي الهنا،)حي السالم،)الدار الب ضاء،)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  والحامل 

.B640578(رقم

شركة) هولدينغ،) ديكيزا  شركة 

رأسنالها) ذات املسؤول ة املحدودة،)

االجتناعي) مقرها  درهم  (500.000

شارع الجيش امللكي،)املركب التجاري)

منثلها) السادس،) الطابق  حبوس،)

القانوني هو الس د كريم التازي.

ذات) شركة  مريدينال،) شركة 

رأسنالها) املحدودة،) املسؤول ة 

100.000)درهم مقرها االجتناعي ب)

الدار) اسناع ل،) موالي  شارع  (265

منثلها القانوني هو الس د) الب ضاء،)

ناصر التازي.)

املنعقد) اإلداري  املجلس  (: ثان ا)

تع ين) قرر  (2021 يون و) (30 بتاريخ)

الس د كريم التازي في منصب رئيس)

املجلس اإلداري.

الـقـانـونـي لدى) تـم اإليـداع  (: ثالثا)

التجارية) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 

سبتن 9) (28 بـتـاريـخ) الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم))37)83.
رئيس املجلس اإلداري بالن ابة

153 P



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20572

الشركة املغربية للنشر والبيع
SMDV

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
الكائن مقرها االجتناعي : باملنطقة 
الصناع ة الساحل، حي السوالم، 

عنالة سطات
تأك د وفاة مسي9 شريك وشريك 

بالشـركـة
الشركة) لقرار شركاء) وفقا  (: أوال)
ذات) شركة  والب ع  للنشر  املغرا ة 
رأسنالها) املحدودة،) املسؤول ة 
1.000.000)درهم،)مقرها االجتناعي)
حد) الساحل،) الصناع ة  باملنطقة 
السوالم،)عنالة سطات،)املنبثق عن)
الجنع العام الغي9 العادي املؤرخ في)

فاتح يول و)2022،)تقرر ما يلي):
شريك) مسي9  وفاة  تأك د  (- (1

وشريك بالشركة.
تأك د هبات األنصبة،)تعديل) (- (2
الئحة املوقعين والفصول)6)واملتعلق)
باملساهنات،)7)واملتعلق برأس املال،)
من) مسي9ين  بتع ين  واملتعلق  (16

القوانين األساس ة للشركة.
الـقـانـونـي لدى) تـم اإليـداع  (: ثان ا)
االبـتـدائـ ـة) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 
 2022 أكتوار) (13 بـتـاريـخ) ب 9ش د 

تحت رقم)0)305.
املسي9 بالن ابة

154 P

 STE MAGHREBINE DE
GENIE CHIMIQUE

الشركة املغارا ة للهندسة 
الك ن ائ ة

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
الكائن مقرها االجتناعي : ب 265، 
شارع موالي اسناع ل، الدار الب ضاء

تأك د وف ات
العام) الجنع  لقرار  وفقا  (: أوال)
يون و) (7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
الشركة املغارا ة) قرر شركاء) (،2022
ذات) شركة  الك ن ائ ة  للهندسة 
رأسنالها) املحدودة،) املسؤول ة 
200.000)درهم،)مقرها االجتناعي ب)
الدار) شارع موالي اسناع ل،) (،265

الب ضاء،)ما يلي):

شريك) مسي9  وفاة  تأك د  (- (1

وشريك بالشركة.

املوقعين) الئحة  تعديل  (- (2

باملساهنات،) واملتعلق  (6 والفصول)

واملتعلق) (16 واملتعلق برأس املال،) (7

بتع ين مسي9ين من القوانين األساس ة)

للشركة.

الـقـانـونـي لدى) تـم اإليـداع  (: ثان ا)

التجارية) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 

بالدار الب ضاء)بـتـاريـخ)17)أكتوار)2022 

تحت رقم)841640.
املسي9 بالن ابة

155 P

 RICHBOND GROUP

AFRICA
ريشبوند كروب أفريكا

شركة مساهنة

الكائن مقرها االجتناعي : ب 120 

زنقة نيشاكرا رحال، الدار الب ضاء

نهاية والية املتصرفين
وتع ين متصرفين جدد
ورئيس مجلس اإلدارة

العام) الجنع  لقرار  وفقا  (: أوال)

يون و) (30 بتاريخ) املنعقد  العادي 

»ريشبوند) شركة) قرر شركاء) (،2021

مساهنة،) شركة  أفريكا«) كروب 

درهم،) (23(.500.000 رأسنالها)

زنقة نيشاكرا) (120 مقرها االجتناعي)

مسجلة) الب ضاء) الدار  رحال،)

الب ضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

عدم) قرروا  (،348203 رقم) تحت 

وتع ين) املتصرفين  والية  تجديد 

إلى) سنوات،) (6 ملدة) كنتصرفين 

العادي) العام  الجنع  انعقاد  حدود 

الذي س قرر بشأن الحسابات املال ة)

للسنة املنته ة في)31)ديسن 9)2026.

مغربي) التازي،) كريم  الس د 

الجنس ة،)مزداد بتاريخ)))يون و)60)1 

والحامل لبطاقة التعريف الوطن ة رقم)

الدرابنة) بدوار  والقاطن  ب)10757،)

بوسكورة،)عنالة النواصر)؛

مغربي) التازي،) ناصر  الس د 

سبتن 9) (25 بتاريخ) مزداد  الجنس ة،)
شالة،) زنقة  (،13 ب) الكائن  (،1(62

حي الهنا،)حي السالم،)الدار الب ضاء،)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  والحامل 
.B640578(رقم

شركة) هولدينغ،) ديكيزا  شركة 
رأسنالها) ذات املسؤول ة املحدودة،)

االجتناعي) مقرها  درهم  (500.000
شارع الجيش امللكي،)املركب التجاري)

منثلها) السادس،) الطابق  حبوس،)

القانوني هو الس د كريم التازي.

ذات) شركة  مريدينال،) شركة 
رأسنالها) املحدودة،) املسؤول ة 

100.000)درهم مقرها االجتناعي ب)

الدار) اسناع ل،) موالي  شارع  (265

منثلها القانوني هو الس د) الب ضاء،)

ناصر التازي.)

املنعقد) اإلداري  املجلس  (: ثان ا)

تع ين) قرر  (2021 يون و) (30 بتاريخ)

الس د كريم التازي في منصب رئيس)

املجلس اإلداري.

الـقـانـونـي لدى) تـم اإليـداع  (: ثالثا)

التجارية) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 

سبتن 9) (28 بـتـاريـخ) الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم)380)83.
رئيس املجلس اإلداري بالن ابة
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شركة بالتيمار
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

الكائن مقرها االجتناعي : باملنطقة 

الصناع ة الساحل، أحد السوالم، 

عنالة سطات

تأك د وفاة مسي9 شريك وشريك 
بالشـركـة

العام) الجنع  ملحضر  وفقا  (: أوال)

الغي9 العادي املؤرخ في)4)يول و)2022 

واناءا على اقت9اح اإلدارة،)قرر شركاء)

شركة بالت نار شركة ذات املسؤول ة)
 (0.600.000 رأسنالها) املحدودة،)

باملنطقة) االجتناعي  مقرها  درهم،)

السوال،) أحد  الساحل،) الصناع ة 

عنالة سطات،)ما يلي):

شريك) مسي9  وفاة  تأك د  (- (1

وشريك بالشركة.

املوقعين) الئحة  تعديل  (- (2

باملساهنات،) واملتعلق  (6 والفصول)

واملتعلق) (16 واملتعلق برأس املال،) (7

القوانين) من  مسي9ين  بتع ين 

األساس ة للشركة.

الـقـانـونـي لدى) تـم اإليـداع  (: ثان ا)

االبـتـدائـ ـة) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 

 2022 أكتوار) (13 بـتـاريـخ) ب 9ش د 

تحت رقم)2)305.
املسي9 بالن ابة

157 P

CUISINE ET EMOTIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

الكائن مقرها االجتناعي : ب )5 

 شارع الزرقطوني، الطابق 6، 

الرقم 18، الدار الب ضاء

استقالة املسي9ة القانون ة
وتع ين مسي9 قانوني جديد

:)وفقا ملحضر اجتناع الجنع) أوال)

سبتن 9) (1( في) العادي  الغي9  العام 

 CUISINE شركة) قرر شركاء) (،2022

ET EMOTIONS)شركة ذات مسؤول ة)

 7.200.000 قدره) برأسنال  محدودة 

درهم،)مقرها االجتناعي كلم)7)ملتقى)

شارع موالي اسناع ل وطريق الرااط)

القدينة،)الدار الب ضاء،)ما يلي):

1)-)استقالة املسي9ة القانون ة.

2)-)تع ين مسي9 قانوني جديد.

وتبعا لذلك تم تعديل املادة) (- (3

)2)من القوانين األساس ة للشركة.

4)-)انتداب التوق ع البنكي.

الـقـانـونـي لدى) تـم اإليـداع  (: ثان ا)

التجارية) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 

بالدار الب ضاء)بـتـاريـخ)18)أكتوار)2022 

تحت رقم)841734.
املسي9 بالن ابة

158 P
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الشركة أوميكا
OMEGA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
الكائن مقرها االجتناعي : ب 265 
شارع موالي اسناع ل، الدار الب ضاء

تأك د وفاة شركاء
العام) الجنع  لقرار  وفقا  (: أوال)
يول و) (4 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
أوم كا) شركة  شركاء) قرر  (،2022
املحدودة،) املسؤول ة  ذات  شركة 
مقرها) درهم،) (1.000.000 رأسنالها)
موالي) شارع  (265 ب) االجتناعي 
مسجلة) الب ضاء) الدار  اسناع ل،)
بالسجل التجاري للدار الب ضاء)تحت)

رقم)32085،)ما يلي):
1)-)تأك د وفاة شريكين بالشركة.

قانون ين) مسي9ين  تع ين  (- (2
للشركة.

املوقعين) الئحة  تعديل  (- (3
باملساهنات،) واملتعلق  (5 والفصول)
واملتعلق) (15 واملتعلق برأس املال،) (7
املتعلق) و41) مسي9ين  بتع ين 
باإلجراءات والصالح ات من القوانين)

األساس ة للشركة.
الـقـانـونـي لدى) تـم اإليـداع  (: ثان ا)
التجارية) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 
بالدار الب ضاء)بـتـاريـخ)17)أكتوار)2022 

تحت رقم)841638.
املسي9 بالن ابة
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شركة ماروك موبليتي
 MAROC MOBILITE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رأسنالها : 500.000 درهم

     مكتب رقم 23، الطابق 4، إقامة 
الرياض، شارع لالعائشة، حي ملعب 

الخ ل
س.ت رقم : 57261

الرقم الجبائي : 31808082
ب ع حصص شركة ماروك موال تي

العام) الجنع  محضر  بنوجب 
االستثنائي املنعقد بتاريخ))1)سبتن 9)
ب ع ونقل) تقرر  قد  في فاس،) (2022
موال تي) ماروك  شركة  حصص 
الشكل) على  (MAROC MOBILITE

التالي):

مجنوع) من  حصة  (1000 ب ع)
شركة) لرأسنال  املكونة  الحصص 
»ماروك موال تي«)املنلوكة من طرف)
 INGHILESI SVILUPPO E شركة)
ذات) شركة  (PARTECIPAZIONI
الجبائي) رقنها  اإليطال ة،) الجنس ة 
الس د) لفائدة  (،011063004(2
لبطاقة) الحامل  التازي،) مهدي 
التعريف الوطن ة رقم)CD203(61)؛
مجنوع) من  حصة  (500 ب ع)
شركة) لرأسنال  املكونة  الحصص 
 MAROC موال تي«) »ماروك 
MOBILITE)املنلوكة من طرف شركة)
ENTREPRISE BIGAZZI SAS)شركة)
لفائدة) الفرنس ة،) الجنس ة  ذات 
الس د مهدي التازي،)الحامل لبطاقة)

.CD203(61(التعريف الوطن ة رقم
ب ع) عنل ات  لتنف ذ  وتبعا 
رأسنال) فإن  املذكورة،) الحصص 
 MAROC موال تي«) »ماروك  شركة)

MOBILITE)أصبح يتشكل كالتالي):
 INGHILESI SVILUPPO شركة)
 1(((  E PARTECIPAZIONI SRL

حصة)؛
 ENTREPRISE BIGAZZI شركة)

SAS 1500)حصة)؛
الس د املهدي التازي)1500)حصة)؛

 LIBEROLOGICO SRL شركة)
حصة واحدة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
 التجاري باملحكنة التجارية لفاس بتاريخ)

)2)سبتن 9)2022)تحت رقم)5158.
للنسخ واإلشارة
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STE ZGB FOOD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

لشريك واحد
رأسنالها : 10.000 درهم

املقر التجاري : محل رقم )، 
زاويةشارع النخ ل وزنقة اليزيدي، 

حي الرياض، الرااط
السجل التجاري : ))1267

بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�سى 
بتاريخ) وسجل  (2021 ديسن 9) (24 
)2)ديسن 9)2021)تم تعديل ما يلي):

شركة) طرف  من  حصة  (50 ب ع)
من طرف) املنثلة  ايلي  اوف  بيزنيس 
الحاملة) منت تي،) غ ثة  الس دة 

.AE814117(للبطاقة الوطن ة رقم
البلغ تي) العلوي  الس د  إلى 
دريس،)الحامل للبطاقة الوطن ة رقم)
DC184316)الذي س صبح الشريك)

الوح د للشركة.
استقالة الس دة غ ثة منت تي من)
مهنة مسي9ة للشركة وتع ين الس د)
العلوي البلغ تي دريس كنسي9 وح د)

للشركة.
ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤول ة املحدودة لشريك وح د.
للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 
من العنوان):)زنقة ضاية الرومي،)شقة)
رقم)5،)عنارة)13)أكدال،)الرااط إلى):)
محل رقم)))زاوية شارع النخ ل وزنقة)

اليزيدي،)حي الرياض،)الرااط.
تحديث القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكنة التجارية بالرااط)
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (7 بتاريخ)

.7874
لإليداع والنشر

التس ي9
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MARBRE MARMOR
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE
200.000 DHS

 Siège(social : MAGASIN(DR
OLD(OGBA(AIN(ATIQ, TEMARA

RC (Témara( N°132305
تفويت حصص

استقالة مسي9ين وتع ين مسي9ين 
جدد للشركة

انعقد) (2022 أكتوار) (17 بتاريخ)
لشركة) العادي  الغي9  العام  الجنع 
MARBRE MARMOR SARL)شركة)
رأسنالها) محدودة،) مسؤول ة  ذات 
االجتناعي) مقرها  درهنا،) (200.000
تنارة) عت ق،) عين  عقبة،) والد  دوار 

ح ث تنت املصادقة على):

منلوكة) حصة  (500 تفويت)

مغرا ة) بوحوتي،) في9وز  للس دة 

الوطن ة) للبطاقة  حاملة  الجنس ة،)
الس د) لفائدة  (CB110107 رقم)
رش د عب د،)مغربي الجنس ة،)حامل)

.GA66232(للبطاقة الوطن ة رقم

استقالة املسي9ين):)في9وز بوحوتي)

وامحند بوهنين حن ني من مهامهنا)

رش د) الس دين  وتع ين  كنسي9ين 

جدد) مسي9ين  حن ني  وحك م  عب د 

للشركة ملدة غي9 محددة.
تغ ي9 البنود)15،)7،)6)من القانون)

األسا�سي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 2022 أكتوار) (25 لتنارة) االبتدائ ة 

اإليداع القانوني رقم)185).

162 P

STE ZOLA DESIGN
SARL AU

تأسيس شركة
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2022 أكتوار) (11 بتاريخ) الب ضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التال ة):

.STE ZOLA DESIGN SARL AU

شارع رحال) (30 (: املقر االجتناعي)

(،5 الشقة) الطابق الثاني،) املسك ني،)

الدار الب ضاء.

الهدف االجتناعي):)الرسوم الب ان ة)

ومطبعة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

الرأسنال):)100.000)درهم.

الخالق) عبد  الس د  (: الحصص)

غاني)1000)حصة.

عبد) الس د  تع ين  تم  (: التس ي9)

للبطاقة) الحامل  غاني،) الخالق 

مسي9ا) (BK655410 رقم) الوطن ة 

للشركة ملدة غي9 محددة.

من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسن 9.

املدة):)تم تحديدها في))))سنة.
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اإليـداع) تـم  (: القانوني) اإليداع 
للدار) التجارية  باملـحـكـنة  الـقـانـونـي 
 2022 أكتوار) (24 بـتـاريـخ) الب ضاء)
تحت رقم)64)842)والسجل التجاري)

رقم)))5)55.
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ACTION PRODUCTION
السجل التجاري : 3)3786

شركة ذات مسؤول ة محدودة
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
20)ف 9اير)2020)بالدار الب ضاء)تقرر)

ما يلي):
الحي) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
األ ضر،) ديامون  إقامة  الحسني،)
 3 الطابق) (2( عنارة) إشراق،) مركز 

رقم)24،)الدار الب ضاء.
رفع رأسنال الشركة إلى)300.000 

درهم.
تنديد النشاط االجتناعي للشركة)

بإضافة توزيع األفالم.
باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـتـاريـخ) الب ضاء) بالدار   التجارية 

20)يول و)2020)تحت رقم)740253.
164 P

NOWITA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رأسنالها : 1.425.000 درهم

مقرها االجتناعي : 41 زنقة مصطفى 
املنفلوطي، الدار الب ضاء

تحديث القانون األسا�سي للشركة
بنقت�سى الجنع العام الغي9) (- (1
سبتن 9) (12 في) عادي بالدار الب ضاء)

2022)تقرر ما يلي):
6)و7)من القانون) تغ ي9 البند) (- (1
األسا�سي للشركة وذلك بعد اندماج)
شركة) مع  كابطال«) ج  »ب  شركة)

»هولد كاب أنفست«.
األسا�سي) القانون  تحديث  (- (2

للشركة.
3)-)تـم اإليـداع الـقـانـونـي باملـحـكـنة)
التجارية بالدار الب ضاء)يوم)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)))8423.
ب ان مختصر
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OUMNIA DESIGN
وانوجب) (2022 يون و) (16 بتاريخ)

قرر) االستثنائي  العام  الجنع  عقد 

الشريك الوح د ما يلي):

 1000 تفويت الس د ادريس مني9)

حصة التي ينتلكها للس د عبد الغني)

مني9.

مني9) ادريس  الس د  استقالة 

وتع ين الس د عبد الغني مني9 مسي9)

جديد للشركة.

تجديد عقد التوطين.

تـم اإليـداع الـقـانـونـي لدى املـحـكـنة)

التجارية بالرااط تحت رقم)128368.
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ZAIMI-FRERES
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 158 زنقة موالي 

عبد هللا وشارع الجيش امللكي، رقم 1 

عنارة قرطبة، القن طرة

سجل تجاري رقم : 38537

العام االستثنائي) الجنع  بنوجب 

بتاريخ) الشركة  بنقر   املنعقد 

))أغسطس)2022)تقرر ما يلي):

تفويت حصص على شكل هبة):

الس دة) ملك ة  في  حصة  (334

اوك لي زهرة إلى الس د زع مي عي�سى)؛

الس د) ملك ة  في  حصة  (333

زع مي انس إلى الس د زع مي عي�سى.

على) للحصص  الجديد  التقس م 

الشكل التالي):

الس د زع مي عي�سى)667)حصة)؛

الس د زع مي محند)333)حصة.

تع ين الس د زع مي محند مسي9ا)

للشركة بدال من الس دة اوك لي زهرة)

التي قدمت استقالتها.

باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

بـتـاريـخ) بالقن طرة   االبـتـدائـ ـة 

25)أكتوار)2022)تحت رقم)3046).
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ZAIMI-MED IMMOBILIER

SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 2348 تجزئة 

الحدادة، طريق املهدية، محل 

تجاري رقم 1، القن طرة

سجل تجاري رقم : 38567

العام االستثنائي) الجنع  بنوجب 

بتاريخ) الشركة  بنقر   املنعقد 

))أغسطس)2022)تقرر ما يلي):

تفويت على شكل هبة)200)حصة)

إلى) انس  زع مي  الس د  ملك ة  في 

الس د زع مي عي�سى.

على) للحصص  الجديد  التقس م 

الشكل التالي):

الس د زع مي عي�سى)800)حصة)؛

الس د زع مي محند)200)حصة.

باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

بـتـاريـخ) بالقن طرة   االبـتـدائـ ـة 

24)أكتوار)2022)تحت رقم)3021).
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STE CAMARA MARRUECOS

SARL

تحويل الشركة
بنقت�سى عقد عرفي حرر بتنارة)

الجنع) قرر  (،2022 مارس) فاتح  في 

 CAMARA العام االستثنائي لشركة)

رأسنالها) ش.م.م  (MARRUECOS

2.080.000)درهم،)ما يلي):

التجاري) السجل  في  التسج ل 

ت فلت) الجديد  الرئي�سي  مقرها  في 

منطقة التجارية،)عين جوهرة س دي)

بو لخال،)تجزئة رقم)13.

لدى) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم  وقد 

االبتدائ ة) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 

بت فلت بـتـاريـخ)24)أكتوار)2022)تحت)

رقم)1373.
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 LEON L’AFRICAIN AUDA

PRIVE
شركة مساهنة

رأسنالها : 300.000 درهم

     املقر االجتناعي : شارع محند 

بن عبد هللا، برج مارينا 2، مارينا 

شواينج سانت9، الدار الب ضاء

رقم السجل التجاري : )55845 

الدار الب ضاء

رقم التعريف الجبائي : 8736)526

تكوين شركة
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بالدار) مسجل  (،2022 يون و) (6

تم) (،2022 يون و) (28 بتاريخ) الب ضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التال ة):

 LEON (: الشركة) تسن ة 

.L’AFRICAIN AUDA PRIVE

الشكل):)شركة مساهنة.

:)شارع محند بن) املقر االجتناعي)

عبد هللا،)برج مارينا)2،)مارينا شواينج)

سانت9،)الدار الب ضاء.

استغالل) (: األسا�سي) الغرض 

املؤسسات التعل ن ة الخاصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

عدا) التجاري،) بالسجل  تق  دها 

التنديد) أو  املسبق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانون وفي هذا)

النظام األسا�سي.

الرأسنال):)300.000)درهم تتكون)

من مساهنات نقدية.

:)تم تع ين) أعضاء)مجلس اإلدارة)

الشركة) إدارة  مجلس  أعضاء) أول 

والتي تنتهي في نهاية) سنوات،) (3 ملدة)

للنساهنين) العادي  العام  االجتناع 

املدعوين للنصادقة على الحسابات)

املال ة ر ر سنة مال ة،)والتي ستعقد)

لتأسيس) التال ة  الثالثة  السنة  في 

الشركة):

الس د سع د صبار،)مق م بالدار)

(،3 زنقة) الرشاد،) تجزئة  الب ضاء،)

رقم)13،)كال فورن ا والحامل لبطاقة)

التعريف الوطن ة رقم)BE64256)؛
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 EDUCATION شركة)
(،DEVELOPMENT COMPANY
رأسنالها) مساهنة  شركة 
مقرها) درهم،) (680.000.000
شارع) الب ضاء،) بالدار  االجتناعي 
(،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن  محند 
شواينج) مارينا  الخامس،) الطابق 
التجاري) بالسجل  مسجلة  سانت9،)
 41106( رقم) تحت  الب ضاء) بالدار 
ومنثلة من طرف الس د سعد صبار،)

بصفته الرئيس املدير العام)؛
للتنن ة) واإلمارات  املغرب  شركة 
شركة مساهنة رأسنالها) »صوم د«،)
مقرها) درهم،) (1.584.773.000
االجتناعي بالدار الب ضاء،)شارع محند)
الطابق) (،2 مارينا) برج  هللا،) عبد  بن 
سانت9،) شواينج  مارينا  السادس،)
بالدار) التجاري  بالسجل  مسجلة 
الب ضاء)تحت رقم)5)65))ومنثلة من)
طرف الس د عبد املج د الطازالوي،)

بصفته الرئيس املدير العام)؛
مق م) هللا،) نجي  عثنان  الس د 
أنفا) 5)منر مارونيي،) بالدار الب ضاء،)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  والحامل 

رقم)BE742(83)؛
مق نة) واسو،) كنزة  الس دة 
شارع) السعادة،) حي  (45 بالرااط،)
التعريف) لبطاقة  والحاملة  سوس 

.A342374(الوطن ة رقم
تع ين) تم  (: الحسابات) مراقب 
مكتب)BEA(Conseil)منثل من طرف)
محاسب) العاريف،) براه م  الس د 
مراقب الحسابات وذلك ملدة)  بي9،)

سنة مال ة واحدة.
(:  تكوين االحت اطي وتوزيع األرااح)
للسنة) الصافي  الراح  من  يقتطع 
املال ة بعد  صم  سارات السنوات)
املنصرمة عند االقتضاء)5%)لتكوين)
مبالغ االحت اطي القانوني.)يصبح هذا)
االقتطاع غي9 إلزامي إذا تجاوز مبلغ)
رأسنال) عشر  القانوني  االحت اطي 
الشركة،)يتم أيضا إجراء)اقتطاعات)
الهدف) أ رى من راح السنة املال ة،)
املفروضة) االحت اط ات  تكوين  منها 
يقرر أ رى  احت اط ات  أو  قانون ا،)

)تكوينها،)قبل أي عنل ة توزيع،)بقرار)
أي) أو  العادية  العامة  الجنع ة  من 
منقولة من جديد من طرف) أموال 

هاته الجنع ة.
يتكون الراح املتعين توزيعه من الراح)
والذي يخصم) الصافي للسنة املال ة،)
تكوين) السابقة ومبالغ  الخسائر  منه 
منقوالت) إل ه  ويضاف  االحت اط ات 

أرااح السنوات املال ة السابقة.
دا ل) األسهم  أرااح  أداء) يتعين 
أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من)

ا تتام السنة املال ة.
تم تق  د الشركة بالسجل التجاري)
بالدار الب ضاء)بتاريخ)14)أكتوار)2022 

تحت رقم))84144.
للنشر واالستخالص

رئيس مجلس اإلدارة

170 P

NZ-COURTAGES
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

العنوان : عنارة 155، شارع س دي 
 محند بن عبد هللا، شقة 5، 
الطابق 5، قبيبات، الرااط

بنقت�سى عقد عرفي تم تسج له)
3)أكتوار)2022)تم تأسيس الشركة.

 NZ-COURTAGES (: االسم)
.SARL AU

املوضوع):)استشارة في التس ي9.
رأس املال):)100.000)درهم.

التس ي9):)نادية الصفاري.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكنة التجارية بالرااط سجل تجاري)

رقم)163443.
171 P

STE WYKEE SOLUTION
SARL

برأسنال : 100.000 درهم
زنقة 23، العنارة 2 الشقة رقم 6، 

بالد الجد، أسفي
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (I
سنت) (2022 أكتوار) (13 بخريبكة في)
ذات) لشركة  األساس ة  القوانين 
املنيزات) لها  محدودة  مسؤول ة 

التال ة):

 STE WYKEE (: التسن ة)
SOLUTION SARL)ش.ذ.م.م.

املوضوع):
وتصن م) استشارة  برمجة،)

املعلوم ات)؛
التكوين)؛

 P R O G R A M M A T I O N ,
 CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES

INFORMATIQUE)؛
.FORMATION

 املقر االجتناعي):)زنقة)23،)العنارة)2 

الشقة رقم)6،)بالد الجد،)أسفي.
الشركة) صالح ة  مدة  (: املدة)
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( حددت في)
في) إال  التجاري  السجل  في  تسج لها 
في) أو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة التنديد.
 100.000 (: االجتناعي) الرأسنال 
درهم موزعة إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة واملنسواة إلى):
بدر شنتاف)550)حصة)؛

رف ق النف دة)450)حصة.
عين بدر شنتاف مسي9) (: التس ي9)

للشركة ملدة غي9 محددة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بأسفي)
بتاريخ)21)أكتوار)2022)تحت رقم)03) 
واالسجل التجاري تحت رقم)5)132.
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 STE TORIDOR DE
NETTOYAGE

SARL AU
برأسنال : 10.000 درهم

301 املدينة الجديدة للتنش ف، 
 ريبكة

الجنع) محضر  بنقت�سى 
املسناة للشركة  االستثنائي  العام 
 TORIDOR DE NETTOYAGE
في) بخريبكة  املؤرخ  (SARL AU 
الساعة) على  (2022 سبتن 9) (28
شريكتها) قررت  صباحا،) التاسعة 
الوح دة ثورية الدوري املالكة ل)100 
ومسي9)) )شريك  اجتناع ة)  حصة 

ما يلي):

املسناة) الشركة  تصف ة 
 TORIDOR DE NETTOYAGE
 10.000 رأسنال) ذات  (SARL AU
(:  درهم والواقع مقرها االجتناعي ب)
للتنش ف،) الجديدة  املدينة  (301

 ريبكة.
لدى) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم  (- (2
االبتدائ ة) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 
 2022 أكتوار) (21 بـتـاريـخ) بخريبكة 
التجاري) واالسجل  (511 رقم) تحت 

تحت رقم))682.
173 P

ALGO DEV
SARL

برأسنال : 100.000 درهم
رقم 1016، شارع محند السادس، 

 ريبكة
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 ALGOاملسناة للشركة  االستثنائي 
في) بخريبكة  مؤرخ  (DEV SARL 
الساعة) على  (2022 أكتوار) (12

التاسعة صباحا،)قرر شركاؤها):
 200 ل) املالك  الفائز  النظ في 

حصة اجتناع ة))شريك ومسي9))؛
احند متعل م املالك ل)200)حصة)

اجتناع ة))شريك))؛
200)حصة) محند نجار املالك ل)

اجتناع ة))شريك))؛
هند الح نر املالكة ل)200)حصة)

اجتناع ة))شريك))؛
200)حصة) نع نة نجار املالكة ل)

اجتناع ة))شريك).
ما يلي):

 ALGO املسناة) الشركة  تصف ة 
 100.000 ذات رأسنال) (DEV SARL
(:  درهم والواقع مقرها االجتناعي ب)
السادس،) محند  شارع  (1016 رقم)

 ريبكة.
لدى) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم  (- (2
االبتدائ ة) باملـحـكـنة  الضبط  كتابة 
 2022 أكتوار) (24 بـتـاريـخ) بخريبكة 
التجاري) واالسجل  (521 رقم) تحت 

تحت رقم)1)72.
174 P
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DEGENTLE
SARL

برأسنال : 100.000 درهم
رقم 1016 شارع محند السادس 

 ريبكة

الجنع) محضر  بنقت�سى 

املسناة) للشركة  االستثنائي  العام 

»DEGENTLE SARL«)مؤرخ بخريبكة)

الساعة) على  (2022 أكتوار) (12 في)

التاسعة صباحا،)قرر شركاؤها):

 500 عبد الكبي9  ويل د املالك ل)

حصة اجتناع ة))شريك ومسي9).

سع د الغزالي املالك ل)500)حصة)

اجتناع ة))شريك).

ما يلي):

املسناة) الشركة  تصف ة 

ذات رأسنال) (»DEGENTLE SARL«

مقرها) والواقع  درهم  (100.000
شارع) (1016 رقم) (: ب) االجتناعي 

محند السادس  ريبكة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط  كتابة 

 2022 أكتوار) (25 بتاريخ) بخريبكة 
التجاري) واالسجل  (524 رقم) تحت 

رقم)7)72.
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 MAGHARIBATE

ALALAM24.COM
الحل املسبق للشركة وتع ين مصفي
العام) الجنع  ملحضر  تبعا  (- (I

 27 يوم) بسال  املؤرخ  االستثنائي 

شركة)) شركاء) قرر  (2022 يون و)

MAGHARIBATE ALALAM24.«

COM«)محدودة املسؤول ة ما يلي):

حسابات) على  املصادقة  (- (1

يون و) (27 يوم) املوقوفة  الشركة 

2022)وكذلك ب ان الحساب الختامي)

املسي9) ومنح  (2022 يون و) (27 يوم)

إبراء)تام ونهائي على التس ي9.

الحل املسبق للشركة ابتداء) (- (2

مقر) وتحديد  (2022 يون و) (27 من)

التصف ة باملقر االجتناعي.

3)-)تع ين الس دة ابتسام القل عي)
كنصف ة للشركة.

اإليداع القانوني تم بالسجل) (- (II
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  التجاري 
2022)تحت رقم) أكتوار) (3 بسال يوم)

.3(743
176 P

 CLEANCO SERVICES
ENVIRONNEMENT

SARL AU
»كل نكو سي9فيس أنفرننون« ش.م.م 

ذات شريك وح د
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I
يوم) املنعقد  املنفرد  للشريك  للعادة 
»كل نكو) لشركة) (،2022 سبتن 9) (1(
محدودة) شركة  أنفرننو«) سي9فيس 
منفرد،) شريك  ذات  املسؤول ة 
 1.500.000 االجتناعي) رأسنالها 
طنجة،) االجتناعي  مقرها  درهم،)
(،2 الخنساء) إقامة  مراكش،) شارع 
 5 مكتب) (،11 رقم) (،5 تجزئة دملاس)
لطنجة) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
قررت الشريكة) (،46663 تحت رقم)

الوح دة للشركة ما يلي):
العزيز) عبد  الس د  والية  تجديد 
لفت9ة) منفردا  مسي9ا  بصفته  ديوري 

محدودة وتحديد صالح اته.
جديدة) تشريعات  اعتناد  (- (2
تاريخ) (1(-20 القانون) مع  ومواءمتها 

26)أبريل))201.
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
أكتوار) (17 تاريخ) في  الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم)258404.
177 P

OPUS R.H
SARL

»أوايس غ.ه« ش.م.م
املنعقد) للشركاء) للجنع  تبعا  (- (I
للشركة) (،2022 سبتن 9) (1( يوم)
»أوايس غ.ه« ش.م.م شركة محدودة)
االجتناعي) رأسنالها  املسؤول ة،)
2.000.000)درهم،)مقرها االجتناعي

بوعرفة،) زنقة  (،2 الب ضاء،) بالدار  (

بوركون،) (،4 شقة) بوردو،) شارع 

للدار) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قرر) (،1235(5 رقم) تحت  الب ضاء)

شركاء)الشركة ما يلي):

العزيز) عبد  الس د  والية  تجديد 

لفت9ة) منفردا  مسي9ا  بصفته  ديوري 

محدودة وتحديد صالح اته.

جديدة) تشريعات  اعتناد  (- (2

تاريخ) (1(-20 القانون) مع  ومواءمتها 

26)أبريل))201.

بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

أكتوار) (24 تاريخ) في  الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم)01)842.

178 P

ATALIAN ACADEMIE PRIVE
SARL AU

»أطال ان أكاديمي بريفي« ش.م.م 

ذات شريكة وح دة
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I

للعادة للشريكة الوح دة املنعقد يوم)

)1)سبتن 9)2022،)لشركة)»أطال ان 

محدودة) شركة  بريفي«) أكاديمي 

الوح دة،) شريكة  ذات  املسؤول ة 
رأسنالها االجتناعي)100.000)درهم،)

ابن) شارع  االجتناعي طنجة،) مقرها 
حسن شادلي،)عنارة بوغاز،)رقم)12،)

لطنجة) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قررت الشريكة) (،81415 تحت رقم)

الوح دة للشركة ما يلي):

العزيز) عبد  الس د  والية  تجديد 

لفت9ة) منفردا  مسي9ا  بصفته  ديوري 

محدودة وتحديد صالح اته.

جديدة) تشريعات  اعتناد  (- (2

تاريخ) (1(-20 القانون) مع  ومواءمتها 

26)أبريل))201.

بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

أكتوار) (17 تاريخ) في  الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم)258403.
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ATALIAN MAROC
SARL AU

»أطال ان مغرب« ش.م.م
 ذات شريك وح د

الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I
املنعقد) الوح دة  للشريكة  للعادة 
لشركة) (،2022 سبتن 9) (20 يوم)
محدودة) شركة  مغرب«) »أطال ان 
وح دة،) شريكة  ذات  املسؤول ة 
درهم،) (10.000 رأسنالها االجتناعي)
مقرها االجتناعي طنجة،)شارع موالي)
الطابق) (،2 ياسين) إقامة  يوسف،)
(،(0.000 (،13 رقم) مكتب  األول،)
لطنجة) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
قررت الشريكة) (،4710( تحت رقم)

الوح دة للشركة ما يلي):
رغم  سارة) الشركة  استنرارية 

ثالثة أرااع الرأسنال االجتناعي.
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
أكتوار) (18 تاريخ) في  الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم)258423.
180 P

OPUS R.H
SARL

»أوايس غ.ش« ش.م.م
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I
املنعقد) الشركة  لشركاء) للعادة 
للشركة) (،2022 سبتن 9) (20 يوم)
»أوايس غ.ه« ش.م.م شركة محدودة)
االجتناعي) رأسنالها  املسؤول ة،)
2.000.000)درهم،)مقرها االجتناعي)
بوعرفة،) زنقة  (،2 الب ضاء،) بالدار 
بوركون،) (،4 شقة) بوردو،) شارع 
للدار) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
قرر) (،1235(5 رقم) تحت  الب ضاء)

شركاء)الشركة ما يلي):
رغم  سارة) الشركة  استنرارية 

ثالثة أرااع الرأسنال االجتناعي.
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
أكتوار) (17 تاريخ) في  الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم))84173.
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 EXPERTS

ENVIRONNEMENT
SARL AU

»إكسبي9  أنفي9وننون« ش.م.م ذات 

شريك وح د

الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I

للعادة للشريكة الوح دة املنعقد يوم)

2022،)لشركة)»إكسبي9   20)سبتن 9)

محدودة) شركة  أنفي9وننون«)

وح دة،) شريكة  ذات  املسؤول ة 

رأسنالها االجتناعي)500.000)درهم،)

شارع) طنجة،) االجتناعي  مقرها 

الطابق) (،42 إقامة) بوعب د،) س دي 

بالسجل) ومسجلة  (،2 رقم) الثاني،)

(،55071 التجاري لطنجة تحت رقم)

للشركة الوح دة  الشريكة   قررت 

)ما يلي):

رغم  سارة) الشركة  استنرارية 

ثالثة أرااع الرأسنال االجتناعي.

بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (24 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم))25865.
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ATALIAN ACADEMIE PRIVE
SARL AU

»أطال ان أكاديمي بريفي« ش.م.م 

ذات شريكة وح دة

الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I

للعادة للشريكة الوح دة املنعقد يوم)

20)سبتن 9)2022،)لشركة)»أطال ان 

محدودة) شركة  بريفي«) أكاديمي 

الوح دة،) شريكة  ذات  املسؤول ة 

رأسنالها االجتناعي)100.000)درهم،)

ابن) شارع  االجتناعي طنجة،) مقرها 

حسن شادلي،)عنارة بوغاز،)رقم)12،)

لطنجة) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قررت الشريكة) (،81415 تحت رقم)

الوح دة للشركة ما يلي):

رغم  سارة) الشركة  استنرارية 

ثالثة أرااع الرأسنال االجتناعي.

بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (18 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)258424.
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 CLEAN CO SERVICES

ENVIRONNEMENT
SARL AU

»كل نكو سي9فيس أنفي9وننون« 

ش.م.م ذات شريكة وح دة
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I

املنعقد) الوح دة  للشريكة  للعادة 

لشركة) (،2022 سبتن 9) (20 يوم)

أنفي9وننون«) سي9فيس  »كل نكو 

ذات) املسؤول ة  محدودة  شركة 
رأسنالها االجتناعي) شريكة وح دة،)

1.500.000)درهم،)مقرها االجتناعي)

إقامة) مراكش،) شارع  طنجة،)
الخنساء)2،)تجزئة دملاس)5،)رقم)11،)
5)ومسجلة بالسجل التجاري) مكتب)

قررت) (،46663 رقم) تحت  لطنجة 

الشريكة الوح دة للشركة ما يلي):

رغم  سارة) الشركة  استنرارية 

ثالثة أرااع الرأسنال االجتناعي.

بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (18 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)258422.

184 P

 CLEAN CO SERVICES

VIGILANCE
SARL AU

»كل نكو سي9فيس ف ج لونس« 

ش.م.م ذات شريكة وح دة
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I

املنعقد) الوح دة  للشريكة  للعادة 

لشركة) (،2022 سبتن 9) (20 يوم)

ف ج لونس«) سي9فيس  »كل نكو 

ذات) املسؤول ة  محدودة  شركة 
رأسنالها االجتناعي) شريكة وح دة،)

5.000.000)درهم،)مقرها االجتناعي

(،42 إقامة) بوعب د،) س دي  شارع  (
ومسجلة) (،3 رقم) الثالث،) الطابق 
بالسجل التجاري لطنجة تحت رقم)
الوح دة) الشريكة  قررت  (،38625

للشركة ما يلي):
رغم  سارة) الشركة  استنرارية 

ثالثة أرااع الرأسنال االجتناعي.
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
 2022 أكتوار) (24 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)258658.
185 P

 CLEAN CO SERVICES
CENTURY

SARL AU
»كل نكو سي9فيس سنت9ي« ش.م.م 

ذات شريكة وح دة
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I
للعادة للشريكة الوح دة املنعقد يوم)
»كل نكو  لشركة) (،2022 سبتن 9) (20
محدودة) شركة  سنت9ي«) سي9فيس 
وح دة،) شريكة  ذات  املسؤول ة 
 3.400.000 االجتناعي) رأسنالها 
درهم،)مقرها االجتناعي شارع س دي)
بوعب د،)إقامة)42،)الطابق)4،)رقم)4،)
لطنجة) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
قررت الشريكة) (،274(5 تحت رقم)

الوح دة للشركة ما يلي):
رغم  سارة) الشركة  استنرارية 

ثالثة أرااع الرأسنال االجتناعي.
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
 2022 أكتوار) (24 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)258657.
186 P

IMMO BEL ANGLE
SARL

»إينو ب ل أنجل« ش.م.م
الجناعي) القرار  طبقا ملحضر  (- (I
أغسطس) (8 يوم) املنعقد  للشركاء)
أنجل«  ب ل  »إينو  للشركة) (،2022
املسؤول ة،) محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها) درهم،) (12.000 رأسنالها)
26،)زنقة) االجتناعي بالدار الب ضاء،)

شقة) األول،) الطابق  القري،) محند 
التجاري) بالسجل  ومسجلة  (،5 رقم)
(،45135( تحت رقم) الب ضاء) للدار 

قرر شركاء)الشركة ما يلي):
))حصص) املصادقة على تفويت)
الفشتالي) ل لى  الس دة  تنتلكها  التي 

إلى الس د علي الوزاني.
))حصص) املصادقة على تفويت)
الفشتالي) ل لى  الس دة  تنتلكها  التي 

إلى الس د كريم الوزاني.
تعديل املادتين)6)و)7)من القانون)

األسا�سي للشركة وفقا لذلك.
تحويل مقر الشركة):

القري،) محند  زنقة  (،26 (: من)
الدار) (،5 رقم) شقة  األول،) الطابق 

الب ضاء،)
إلى):)11،)زنقة أبو الفايد املصري،)

الدار الب ضاء.
القانون) من  (4 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة وفقا لذلك.
األسا�سي) القانون  تحديث  (- (2
مع) ومواءمته  لذلك  وفقا  للشركة 
أبريل) (26 تاريخ) (1(-21 القانون)

.201(
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
أكتوار) (1( تاريخ) في  الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم)842140.
187 P

CASA SOINS
SARL

كازا سوان ش.م.م
تفويت حصص اجتناع ة للشركة 

وتحويل الشركة إلى شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د
الجناعي) القرار  طبقا ملحضر  (- (I
بتاريخ) املنعقد  للشركاء) العادي  غي9 
لشركة كازا سوان،) (2022 يول و) (28
مقرها) درهم،) (10.000 رأسنالها)
إقامة) الب ضاء،) بالدار  االجتناعي 
جاهي9،) ابن  زنقة  (،56 رقم) مون ة،)
شركاء) قرر  بوركون،) (،20050

الشركة ما يلي):
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اجتناع ة) حصص  تفويت 
هشام) الس د  ينتلكها  التي  للشركة 

التايك لفائدة الس دة كنزة علوي.
التايك) الس د هشام  والية  نهاية 

كنسي9 للشركة وإبراء)الذمة.
إبقاء)الس دة كنزة علوي كنسي9ة)

وح دة للشركة.
ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
جديدة) أساس ة  قوانين  اعتناد 
الجديد) القانوني  للشكل  وفقا 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكنة التجارية بالدار)
 2022 أكتوار) (3 تاريخ) في  الب ضاء)

تحت رقم)873)83.
188 P

 CLEAN CO SERVICES
VIGILANCE

SARL AU
»كل نكو سي9فيس ف ج لونس« 

ش.م.م ذات شريك وح د
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I
املنعقد) املنفرد  للشريك  للعادة 
لشركة) (،2022 سبتن 9) (1( يوم)
ف ج لونس«) سي9فيس  »كل نكو 
ذات) املسؤول ة  محدودة  شركة 
االجتناعي) رأسنالها  منفرد،) شريك 
5.000.000)درهم،)مقرها االجتناعي)
إقامة) طنجة،)شارع س دي بوعب د،)
42،)الطابق الثالث،)رقم)3،)ومسجلة)
بالسجل التجاري لطنجة تحت رقم)
الوح دة) الشريكة  قررت  (،38625

للشركة ما يلي):
العزيز) عبد  الس د  والية  تجديد 
لفت9ة) منفردا  مسي9ا  بصفته  ديوري 

محدودة وتحديد صالح اته.
جديدة) تشريعات  اعتناد  (- (2
تاريخ) (1(-20 القانون) مع  ومواءمتها 

26)أبريل))201.
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
 2022 أكتوار) (24 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)258676.
189 P

 EXPERTS
ENVIRONNEMENT

SARL AU
»إكسبي9  أنفي9وننون« ش.م.م 

ذات شريك وح د
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I
للعادة للشريكة الوح دة املنعقد يوم)
2022،)لشركة)»إكسبي9   20)سبتن 9)
محدودة) شركة  أنفي9وننون«)
وح دة،) شريكة  ذات  املسؤول ة 
رأسنالها االجتناعي)500.000)درهم،)
شارع) طنجة،) االجتناعي  مقرها 
الطابق) (،42 إقامة) بوعب د،) س دي 
بالسجل) ومسجلة  (،2 رقم) الثاني،)
(،55071 التجاري لطنجة تحت رقم)
للشركة) الوح دة  الشريكة   قررت 

ما يلي):
العزيز) عبد  الس د  والية  تجديد 
لفت9ة) منفردا  مسي9ا  بصفته  ديوري 

محدودة وتحديد صالح اته.
جديدة) تشريعات  اعتناد  (- (2
تاريخ) (1(-20 القانون) مع  ومواءمتها 

26)أبريل))201.
بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
 2022 أكتوار) (24 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)258677.
190 P

 CLEAN CO SERVICES
CENTURY

SARL AU
»كل نكو سي9فيس سنت9ي«

 ش.م.م ذات شريكة وح دة
الخارق) العام  للجنع  تبعا  (- (I
للعادة للشريكة الوح دة املنعقد يوم)
»كل نكو  لشركة) (،2022 سبتن 9) (20
محدودة) شركة  سنت9ي«) سي9فيس 
وح دة،) شريكة  ذات  املسؤول ة 
 3.400.000 االجتناعي) رأسنالها 
درهم،)مقرها االجتناعي شارع س دي)
بوعب د،)إقامة)42،)الطابق)4،)رقم)4،)
لطنجة) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
قررت الشريكة) (،274(5 تحت رقم)

الوح دة للشركة ما يلي):

العزيز) عبد  الس د  والية  تجديد 

لفت9ة) منفردا  مسي9ا  بصفته  ديوري 

محدودة وتحديد صالح اته.

جديدة) تشريعات  اعتناد  (- (2

تاريخ) (1(-20 القانون) مع  ومواءمتها 

26)أبريل))201.

بكتابة) القانوني  تم اإليداع  ( (- (II

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (24 تاريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)258675.

191 P

CORAIL BEACH 
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها 3.500.000 درهم

املقر االجتناعي : فندق الشاطئ 

الذهبي - املض ق

السجل التجاري : 1671

االستثنائي) العام  الجنع  إن  (- (1

 »CORAIL BEACH SARL« لشركة)

محدودة،) مسؤول ة  ذات  شركة 

 3.500.000 في) رأسنالها  املحدد 

درهم واملوجود مقرها االجتناعي في)

املض ق،)فندق الشاطئ الذهبي،)قرر)

ما يلي):

الس دة) جدد  مسي9ين  تع ين 

نع نة) الس دة  شجاع،)  الدة 

الفاضل) عبد  الس د  الخنو�سي،)

الباسط) عبد  والس د  الخنو�سي 

مندوغ ملدة ثالث سنوات.

ستوقع) الشركة  أوراق  ج نع 

باإلمضاء)املشت9ك للنسي9ين الس دة)

نع نة) الس دة  شجاع،)  الدة 

الفاضل) عبد  الس د  الخنو�سي،)

الباسط) عبد  والس د  الخنو�سي 

مندوغ.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 

بتطوان بتاريخ)28)يول و)2022)تحت)

رقم)1662.
مقتطف من أجل النشر

192 P

LE BAROKE
SARL AU

الباروك ش ذ م م 

 لشريك وح د

اغالق تصف ة الشركة
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

بتاريخ)30)سبتن 9)2022)قرر الشريك)

الوح د ومسي9 الشركة ما يلي):))

التصف ة) ب ان  على  املوفقة  (-

حالة) عن  الناتجة  الب انات  وجن ع 

الحسابات بتاريخ)))30)سبتن 9)2022.

لتس ي9) والنهائي  الكامل  اإلبراء) (-

املؤمور التصف ة.

-)اإلغالق النهائي لعنل ات تصف ة)

الشركة ذات املسؤول ة املحدودة من)

شريك وح د.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

بوجدة بتاريخ)13)أكتوار)2022)تحت)

رقم)1588.

193 P

 TREND SERVICES &   

 SOLUTIONS

  الطابق الرابع رقم 21 ٳقامة 
الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 

طريق رش د ر�سى طنجة 

تأ سيس شركـــة ذات املسؤول ــة 

املحدودة

بنقت�سى عقد عرفي سجل بطنجـــة)

وضع) تم  (2022 سبتن 9) (2( بتاريخ)

 TREND لشركة) االسـا�سي  القـــانون 

ذات) (SERVICES( &( SOLUTIONS

املنيزات التال ة):

-)الشـــركاء):

ٳيطالي) بيسينا،) روارطو  (- (1

الجنس ة مزداد بتاريخ))42)05/1/)1 

برنزن كو) والساكن  بلج كا  ب 9جامو 

رقم) السفر  لجواز  والحامل  بلج كا 

غاية) الى  صالحة  (YA8(27085

.16/02/2026
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ٳيطال ة) زمب تي،) ٳج ن ا  (- (2  

بتاريخ) مزدادة  الجنس ة 

بلج كا) برنزن كو  (05/08/1(53

والساكنة ب 9نزن كو بلج كا))والحاملة)

 YB رقم0625857  السفر  لجواز 

صالحة الى غاية)14/04/2027 .

3)-)لبنى البوهالي،)مغرا ة الجنس ة)

بجنان) (06/07/1(86 مزدادة بتاريخ)

مجنع)) (2 ب) والساكنة  فاس  الورد 

الطابق) ( (2 أي) كوستا  ديل  ( منظر)
والحاملة) ( طنجة) أشقار  (86 رقم) (3

 IW804371 رقم) الوطن ة  للبطاقة 

صالحة الى غاية)02/2032/)0.                            

الغـــــرض):)

الطب ة) املعدات  وشراء) ب ع 

الخاصة باألسنان).

))التكوين املرتبط باملعدات الطب ة)

لالسنان).)

رأسنال) حدد  (: الرأسنــــال) (-

)مائة) درهم) (100.000 في) الشركة 

الف درهم))مقسنة الى))1000)حصة)

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

اكتتبت وسددت كنا يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 400 (: بيسينا) روارطو  الس د 

حصة.

 400 (: زمبوتي) ٳج ن ا  الس دة 

حصة.

الس دة لبنى البوهالي):)200)حصة.

الطابق الرابع) (: املقر اإلجتـناعي) (-
21)ٳقامة الشاوية شارع يوسف) رقم)

ابن تاشفين طريق رش د ر�سى طنجة.

-)املدة)):))))سنة.

-)التس ي9):)تم تع ين الس دة))لبنى)

مزدادة) الجنس ة  مغرا ة  البوهالي،)

بجنان الورد) (1(86 يول و) (06 بتاريخ)

منظر)) ( مجنع) ( (2 فاس والساكنة ب)
 86 3)رقم) الطابق) ( (2 ديل كوستا أي)

أشقار طنجة.

رقم) الوطن ة  للبطاقة  والحاملة 

ملدة) للشركة  مسي9ة  ( ( (IW804371

غي9 محدودة.

طرف) من  يكون  البنكي  التوق ع 

ملزما) ويعت 9  البوهالي  لبنى  الس دة 

للشركة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

أكتوار) (12 ( التجارية بطنجة بتاريخ)

2022)تحت رقم)11303.
بنثابة مقتطف وا ان

194 P

ELMES INVEST
SARL A.U

شارع القدس ل ٳمكواا تجزئة 2 

الطابق اٲلول رقم 05 العوامة  طنجة 

تأسيس شركـــة ذات املسؤول ــة 
املحدودة بشريك وح د

سجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 

تم) (2022 أكتوار) (3 بتاريخ) بطنجـــة 

لشركة) األسـا�سي  القـــانون  وضع 

ذات) (ELMES INVEST  SARL AU

املنيزات التال ة):

-)الشريك):

)مغربي) الس د املصباحي محند) (-

الجنس ة))مزداد بتاريخ)13)ماي)3))1 

والساكن)) بلج كا  اكت  سان  ب 9كم 

التعريف) لبطاقة  والحامل  ( ببلج كا)

الوطن ة رقم)BX847888)صالحة الى)))

غاية)))1أغسطس)2030.

.ELMES INVEST(:(التسنـــــ ة(-

اٳلستشارات) شركة  (: الغـــــرض)

التسويق) واست9ات ج ة  املعلومات ة 

واٲلوتسورسين.

رأسنال) حدد  (: الرأسنــــال) (-

)مائة) درهم) (100.000 في) الشركة 

الف درهم))مقسنة الى)1000)حصة)

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

اكتتبت وسددت))كنا يلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 1000 (: -)الس د املصباحي محند)

حصة.

:)شارع القدس ل) املقر اإلجتناعي)

الطابق اٲلول رقم) (،2 ٳمكواا تجزئة)

05)العوامة))طنجة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

املدة)):))))سنة.

-)التس ي9):)تم تع ين الس د محند)

غي9) ملدة  للشركة  مسي9ا  املصباحي 

محدودة.)

باملحكنة) القانوي  االيداع  تم 
أكتوار) (14 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11473.
بنثابة مقتطف وا ان

195 P

RESSI
SARL A.U

ساحة موزارت 12 ٳقامة كال بسو 
شارع س د قطب محل رقم 2 طنجة                                                  

تأ سيس شركـــة ذات املسؤول ــة 
املحدودة بشريك وح د

سجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 
 2022 أكتوار) (03 بتاريخ) بطنجـــة 
لشركة) االسـا�سي  القـــانون  وضع  تم 
املنيزات) ذات  (RESSI  SARL AU

التال ة)):)))))))))))))))))))))))))
-)الشـــريك الوح د):

-)الس د سع د بن سل نان))مغربي)
الجنس ة))مزداد بتاريخ)7)ماي)75)1 
 7( ب) والساكن  بلج كا  ب 9وكس ل 
والحامـل) طنجة  العهد  ولي  شارع 
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
 11 غاية) الى  صالحة  (K231800

ف 9اير)2031.
.RESSI SARL AU(:(التسن ة

الغـــــرض):)) دمات استشارية.
الرأسنــــال)):))حدد رأسنال الشركة))في)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
درهم)) الف  )مائة  درهم) (100.000
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسنة 
100)درهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وسددت))كنا يلي):
الس د سع د بن سل نان):)1000 

حصة.
موزارت) ساحة  (: املقراإلجتناعي)
ٳقامة كال بسو شارع س د قطب) (12

متجر)2)طنجة.
املدة)):))))سنة.

-)التس ي9):)تم تع ين الس د سع د)
)للشركة ملدة غي9) بن سل نان مسي9ا)

محدودة.)
باملحكنة) القانوي  االيداع  تم 
أكتوار) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم))11302.
بنثابة مقتطف وا ان

196 P

KM PIECES AUTO
SARL

شارع القدس ال امكواا تجزئة 2 
الطابق األول رقم 5 العوامة طنجة
تأسيس شركـــة ذات املسؤول ــة 

املحدودة
سجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم) (21/0(/2022 بتاريخ) بطنجـــة 
 KM«(وضع القـــانون األسـا�سي لشركة
PIECES AUTO SARL«)ذات املنيزات)

التال ة):
الشـــركاء):

مغربي) ( عنر شريف الخنلي�سي) (-
الجنس ة مزداد بتاريخ))8)11/12/1 
القنطرة) بشارع  والساكن  ( بتطوان)
عين ملول تطوان والحامل) (75 رقم)
رقم) للتعريف  الوطن ة  للبطاقة 
غاية) الى  صالحة  (L4((844

.22/10/2030
))-)محند رش د الخنلي�سي))مغربي)
ب) (1(70 سنة) مزداد  الجنس ة 
بشارع) والساكن  ( الحس نة) اسنادة 
عين ملول تطوان) (75 القنطرة رقم)
والحامل للبطاقة الوطن ة للتعريف)
غاية) الى  صالحة  (L265382 رقم)

.25/06/202(
-)حنزة الخنلي�سي))مغربي الجنس ة)
بتطوان) (21/02/1((1 مزداد بتاريخ)
 75 رقم) القنطرة  بشارع  والساكن 
عين ملول تطوان والحامل للبطاقة)
  L535(13 رقم) للتعريف  الوطن ة 

صالحة الى غاية)13/08/2030.
الجنس ة) مغربي  شاه،) مهدي  (-
مزداد بتاريخ)1))18/04/1)ب بالحي)
الحسني)))والساكن بحي الركايع)4)زنقة)
والحامل للبطاقة) ( طنجة) (5 رقم) (65
 BK363472 ( الوطن ة للتعريف رقم)

صالحة الى غاية)17/10/2031.
 KM PIECES AUTO(:((التسنـــــ ة((

الغـــــرض):)))-
ب ع وشراء)قطع الغ ار للس ارات.

رأسنال) حدد  ( ( ( سنــــال) الرأ  (-
)مائة) درهم) ( (100.000 (: الشركة في)
الف درهم))مقسنة الى))1000)حصة)
من فئة)100)درهم))للحصة الواحدة)

اكتتبت وسددت كنا يلي):
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الخنلي�سي) شريف  عنر  الس د 

250)حصة.)

الخنلي�سي)) رش د  محند  الس د 

250)حصة.)

 250 الخنلي�سي) حنزة  الس د 

حصة.

الس د مهدي شاه)250)حصة.

املقر اإلجتناعي):

 2 شارع القدس ال امكواا تجزئة)

الطابق األول رقم)5)العوامة طنجة.

املدة)):)))))سنة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-)التس ي9):)تم تع ين الس د))عنر)

مغربي الجنس ة) ( شريف الخنلي�سي)

بتطوان)) (11/12/1(8( مزداد بتاريخ)

 75 رقم) القنطرة  بشارع  والساكن 

عين ملول تطوان والحامل للبطاقة)

 L4((844 رقم) للتعريف  الوطن ة 

 22/10/2030 غاية) الى  صالحة 

مسي9ا))للشركة))ملدة غي9 محدودة.

باملحكنة) القانوي  االيداع  تم 

بتاريخ)) بطنجة  التجارية 

07/10/2022)تحت رقم)11125.
بنثابة مقتطف وا ان
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 TRUSTED BUSINESS

 ADVISORS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (1-

(،2022 07)أكتوار) بالدار الب ضاء)في)

ثم تحديد القانون التأسي�سي لشركة)

ذات مسؤول ة محدودة لها املنيزات)

التال ة):)

 TRUSTED« (: الشركة) إسم 

شركة) (»BUSINESS ADVISORS

ذات مسؤول ة محدودة.

املشاركين):

مغربي،) التازي،) البشي9  الس د  (-

باملحندية،) (1(62 ماي) (06 مزداد في)

20،)رامب دانفا،) الساكن بالب ضاء،)

.T30(85(رقم بطاقته الوطن ة

مغربي،) التازي،) جل ل  الس د  (-

بباريس) (1((1 شتن 9) (21 في) مزداد 

إقامة) بالب ضاء،) الساكن  )فرنسا))

شقة) السفلي،) الطابق  ف و،) باي 
بطاقته) رقم  أنفا،) الذئاب،) عين  (،2

.BE848505(الوطن ة

موضوع الشركة):

-)االستشارة املال ة والتنظ ن ة)؛

-)شراء،)ب ع واصفة عامة املتاجرة)

والحصص) األسهم  السندات،) في 

االجتناع ة الصادرة عن األشخاص)

املعنويين،)العامين أو الخاصين)؛

الق م) من  مجنوعة  تس ي9  (-

املنقولة املشت9اة بنختلف الوسائل)؛

العنل ات) كل  في  املساهنة  (-

التجارية واملال ة مباشرة) الصناع ة،)

تأسيس) طريق  عن  مباشرة  غي9  أو 

إعطاء)) أموال،) تقديم  شركات،)

سندات) شراء) أو  اكتتاب  قراض،)

اجتناع ة،)اندماج،)تحالف)؛

العنل ات) كل  عامة  واصفة  (-

العقارية،) الصناع ة،) التجارية،)

مباشرة املتعلقة  واملال ة   املنقولة 

جزئ ا،) أو  كل ا  مباشرة،) غي9  أو  (

باألهداف) أو  املذكورة  باألهداف 

املناثلة أو املرتبطة بها.
3،)زنقة أيت أورير) (: مقر الشركة)

–)الدار الب ضاء.

مدة الشركة):))))سنة ابتداءا من)

تاريخ تسج لها في السجل التجاري.
 1.000.000 (: الشركة) رأسنال 

حصة) (10.000 إلى) مقسم  درهم،)

للواحدة،) درهم  (100 ب) اجتناع ة 

موزعة على الشكل التالي):

    8.000 التازي) البشي9  الس د  (-

حصة اجتناع ة.

    2.000 ( التازي) جل ل  -الس د 

حصة اجتناع ة.

حصة) (10.000 (: املجنوع)

اجتناع ة.

االجتناع ة) الحصص  هاته  ثنن 

كل ا) قد حررت  نقدا،) كلها  املكثثبة 

من ق نتها االسن ة.

السنة املال ة):)من فاتح شتن 9 إلى)
31)غشت وتنتهي السنة املال ة األولى)
تغطي) أن  على  (2023 غشت) (31 في)
املدة املت9واحة بين تسج ل الشركة)
في السجل التجاري والتاريخ املذكور.

التس ي9):))من طرف الس د البشي9)
ملدة غي9 محدودة مع جن ع) التازي،)

الصالح ات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
 2022 أكتوار) (24 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم))84287.
3)-)تم تسج ل الشركة في السجل)
رقم) تحت  الب ضاء،) بالدار  التجاري 

543)55))بتاريخ)24)أكتوار)2022.
198 P

DOMIT
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2022 4)أكتوار)
ذات املسؤول ة املحدودة والتي تحنل)

الخصائص التال ة):
.»DomIT«(:(التسن ة

SARL(:(الصفة القانون ة
)م 9مج،) (: االجتناعي) الهدف 

محلل،)مصنم معلوم ات).
ب ع برامج األنظنة املعلومات ة.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 500 (: الزناتي) يوسف  الس د 

حصة.
 500 (: محندي) عادل  الس د 

حصة.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 
ديسن 9 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.
: عنارة 30 شقة  املقر االجتناعي)
8 زنقة موالي احند لوك لي حسان 

الرااط.

املسي9):)الس د يوسف الزناتي.
(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.163465
199 P

LAVERIE D’OR
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

العرفي) العقد  تسج ل  تاريخ 
الرااط) في  (2022 3)أكتوار) بتاريخ)
املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وح د والتي تحنل)

الخصائص التال ة):
 LAVERIE D’OR« (: التسن ة)

.»SARL
الهدف االجتناعي):)1)-)مصبنة.

درهم) (10.000 (: رأسنال الشركة)
فئة) من  حصة  (100 إلى) مقسنة 
100)درهم للحصة الواحدة منلوكة)

للس د  الد مط ع.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 
ديسن 9 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.
شناعو  حي   : االجتناعي) املقر 
 474 عنارة  الفطواكي  حنان  شارع 

دكان رقم 2 طريق القن طرة سال.
املسي9ة):)الس دة سناء)ال داوي.

(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 
.368(5

200 P

FONDS CAPITAL VENTURE
شركة استثنار جناعي

برأسنال 300.000 درهم
املقر الرئي�سي : 63 شارع موالي 

يوسف، الدار الب ضاء
السجل التجاري للدار الب ضاء : 

555025
العام) الجنع  قرار  بنوجب  (- (1
االستثنائي للشركة بتاريخ)26)سبتن 9)

2022،)قرر مساهنو الشركة):
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بنبلغ) الشركة  رأسنال  زيادة 

رأس) ل صبح  درهم،) (24.700.200

املال الشركة)25.000.200)درهم،)و

10)من النظام) تقرر تعديل املادة)

األسا�سي للشركة.

مجلس) اجتناع  على  بناء) (- (2

(،2022 26)سبتن 9) إدارة الشركة في)

قرر أعضاء)مجلس اإلدارة على وجه)

النهائي) التحقق  تأك د  الخصوص 

من زيادة رأس املال د ول التعديل)

النظام) من  (10 باملادة) املرتبط 

األسا�سي للشركة حيز التنف ذ.

3)-)تم اإليداع القانوني في املحكنة)

 1( بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)برقم)842017.
اإلعالم والنشر

201 P

STE HIYAM TRAV
SARL AU

تأسيس
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2022 أكتوار) (11 بتاريخ) الب ضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التال ة):

 STE HIYAM TRAV (: التسن ة)

.SARL AU

شارع رحال) (30 (: املقر االجتناعي)

 5 الشقة) الثاني  الطابق  املسك ني 

الدار الب ضاء.

الهدف االجتناعي):)الق ام بجن ع)

واإلنعاش) املختلفة  البناء) أعنال 

العقاري.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

الرأسنال):)100.000)درهم.

املالك) عبد  الس د  (: الحصص)

الباجي):)1.000)حصة.

عبد) الس د  تع ين  تم  (: التس ي9)

للبطاقة) الحامل  الباجي  املالك 

مسي9ا) (I3213(6 رقم) الوطن ة 

للشركة ملدة غي9 محددة.

من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسن 9.

املدة):)تم تحديدها في))))سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 

 2022 أكتوار) (24 بتاريخ) الب ضاء)
تحت رقم)66)842)والسجل التجاري)

رقم)603)55.

202 P

AZZEMRED
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 ذات الشريك الوح د

بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�سى 

25)أكتوار)2022،)تم تأسيس شركة)

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

الوح د  صائصها كالتالي):

.AZZEMRED(:(التسن ة

الهدف):)مقاول في البناء)واألشغال)

الك 9ى.

شارع األمي9) (24 (: املقر االجتناعي)

س دي محند حي الرشاد القرية سال.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

حصة بق نة كل) (1000 مقسنة إلى)

واحد)100)درهم تم تحريرها بالكامل)

وموزعة كنا يلي):

عبد) علي  العزيز  عبد  الس د 

العزيز عبد هللا):)1000)حصة.

املدة):))))سنة.

عبد) الس د  تع ين  تم  (: التس ي9)

هللا) عبد  العزيز  عبد  علي  العزيز 

 2724253 الحامل لجواز السفر رقم)

مسي9 للشركة ملدة غي9 محدودة.

بالسجل) الشركة  تسج ل  تم 

بسال) االبتدائ ة  للنحكنة  التجاري 

تحت رقم))0)36.

203 P

STE MOUBARIK EVENTS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 

تأسيس) تم  (،2022 أغسطس) (27  

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك وح د والتي تحنل الخصائص)

التال ة:

 MOUBARIK (: التسن ة)

.EVENTS SARL AU

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
منون) (: االجتناعي) الهدف 

الحفالت.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسنة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1000 (.... املبارك) محند  الس د 

حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.

املقر االجتناعي):)حي الرحنة قطاع)
C)رقم))61)سال.

املسي9):)الس د محند املبارك.
(: ( رقم التق  د بالسجل التجاري)

.36(01

204 P

STE AS MED MAROC PRIVE
SARL

راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي :  26 شارع ابن 

الخط ب فاس

السجل التجاري رقم : 71665

تفويت حصصن استقالة مسي9ين 
وتع ين مسي9ة جديدة

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تنت) (،2022 سبتن 9) (( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت الس د زهي9 بنفايدة الحامل)

رقم) الوطن ة  التعريف  للبطاقة 

اجتناع ة) حصة  (200 (،A584758

منتلكة لديه) 500)حصة،) من أصل)

 HASBROULK الس دة) لفائدة 

الحاملة) (،MICHELLE FORCIEA

لجواز السفر رقم)676332180.

الشرقاوي) محند  الس د  تفويت 

الوطن ة) التعريف  للبطاقة  الحامل 
حصة) (200  :  AA15252 رقم)

حصة) (500 أصل) من  اجتناع ة 

الس دة) لفائدة  لديه  منتلكة 

 HASBROULK MICHELLE

السفر) لجواز  الحاملة  (،FORCIEA
رقم)676332180.

بنفايدة) زهي9  الس د  استقالة 

والس د محند الشرقاوي من مهامهنا)

كنسي9ين للشركة.

 HASBROULK الس دة) تع ين 

كنسي9ة) (،MICHELLE FORCIA

جديدة.

موائنة القانون االسا�سي للشركة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

أكتوار) (1( بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022،)تحت رقم)5561.

205 P

 STE PASTRY HOUSE
SARL

في العرفي  العقد  تسج ل   تاريخ 

 14)أكتوار)2022)بالرااط.

الهدف االجتناعي):)مقهى ومخ زة.
راسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسنة 

100)درهم للحصة واملقسنة كالتالي):

الس د طارق غالم)..)200)حصة.

الس د عنر غالم)..)200)حصة.

 200 (... فاطنة) ص 9ي  الس دة 

حصة.

الس دة نهال غالم)...)200)حصة.

 200 (... غالم) عواطف  الس دة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.

حي) (2 مول) تنارة  اقامة  (: املقر)

العلويين شارع الحسن الثاني املتجر)
رقم)1)بلوك)1)تنارة.

التس ي9):)الس د طارق غالم.
(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.137573

206 P
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 STE PATONG RENT CARS

SARL

في) االستثنائي  العام  للجنع  تبعا 

محدودة) للشركة  االجتناعي  املقر 

املسؤول ة قرر شركاؤها ما يلي):

الغزال) الس د  الد  استنرار 

وتع ين) الشركة  ادارة  في  بننصبه 

الس د اشرف بن زينب مدير ثاني لها.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

سبتن 9)) (6 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022،)تحت رقم)128426.

207 P

 COFRALSI

 شركة محدودة املسؤول ة 

مقرها اإلجتناعي : 54-56، زنقة 

الفرات، إقامة سناء،

 الطابق الرابع، مكتب 31، املعاريف 

- الدار الب ضاء

رأسنالها:  28.000,00).26 درهم

السجل التجاري : الدار الب ضاء - 

رقم 173153

تجديد مهام مسي9ي الشركة
بنقت�سى محضر قرارات الشريك)

بالدار) الشركة  بنقر  املحرر  الوح د 

تقرر) (2022/0(/0( بتاريخ) الب ضاء)

ما يلي):)

الشركة) مسي9ي  مهام  تجديد 

بيناراندو) جافي9  فرانسيسكو  الس د 

 FRANCISCO JAVIER موريا)

PENARANDO MOREA   et))الس د)

جايمي السينا كاسالدويرو و وس ه)

 Mr. JAIME ALSINA et(السينا اول فا

  Mr. JOSE ALSINA CASALDUERO

ست) مدتها  محدودة  لفت9ة  (OLIVA

سبتن 9) (13 أي حتى) (، سنوات) ((06(

13)سبتن 9)2028.

من) (16 للفصل) املوازي  التعديل 

القوانين األساس ة للشركة.

تنق ح القوانين األساس ة للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 

((،2022 أكتوار) (13 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)841230.
للخالصة و الب ان

))))املسي9

208 P

 DULFABRIC MAROC

شركة محدودة املسؤول ة

 ذات الشريك الوح د 

مقرها اإلجتناعي : )5، شارع 

الزرقطوني، إقامة الزهور، الطابق 

)، الشقة 26 - الدار الب ضاء 

رأسنالها :1.134.000,00  درهم

السجل التجاري : الدار الب ضاء - 

رقم 380123

الحل املسبق للشركة 
بنقت�سى محضر قرارات الشريك)

الدار) الشركة  بنقر  املحرر  الوح د 

الب ضاء)01/)2022/0))تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

استقالة الس د رافائ ل انطون و)

 Mr. RAFAEL فرنانديز)  وان 

 ANTONIO JUAN FERNANDEZ

من مهامه كنسي9 للشركة.

انطون و) رافائ ل  الس د  تع ين 

 Mr. RAFAEL فرنانديز)  وان 

 ANTONIO JUAN FERNANDEZ

كنصف للشركة ملدة التصف ة.

تحديد مقر التصف ة في العنوان)

إقامة) )5))شارع الزرقطوني،) (: التالي)

(،26 الرقم) (،( الطابق) الزهور،)

الدارالب ضاء.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 

(،2022 اكتوار) (4 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)57))83.
للخالصة و الب ان

املصف

209 P

STE ALDRAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

تاسيس شركة
بنقت�سى عقد عرفي محرر بطنجة)
بتاريخ))فاتح سبتن 9)2022،)تم وضع)
ذات) لشركة  األساس ة  القوانين 
باملواصفات) املحدودة  املسؤول ة 

التال ة):)
الدغال) (: اإلجتناع ة) التسن ة 

 .ALDRAL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤول ة املحدودة).
تصن م) (: اإلجتناعي) الهدف 
وا ع) وشراء) وتسويق  وتصن ع 
وتصدير واستي9اد جن ع أنواع األثاث)

ومستلزماته.
تجزئة) (78A I.: املقر اإلجتناعي)
(- رقم3)و4،)املنطقة الحرة للتصدير)

طنجة.
 100.000 في) محدد  (: ( الرأسنال)
من) حصة  (1000 إلى) مقسم  درهم 
فئة مائة)100)درهم لكل منها مكتتب)

ومدفوع بالكامل.
تم تخص ص هذه األسهم للشركاء)
املبلغ) أدناه وتنثل  بالنسب املحددة 

اإلجنالي ملساهناتهم)،)وهي:
الشريكة ك تال):)))))حصة.

 الس دة أل خاندرو ألورداديركسن):
1)حصة.

الشركاء))))))))))))))):))الشريكة ك تال)
للقانون) ،) اضعة  (KETTAL, S.L.U
(– الكائن مقرها في مدريد) اإلسباني،)
التجاري) بالسجل  املسجلة  إسبان ا،)
املنثلة) و  (166 رقم) تحت  مدريد  ل 
ألوردا) أل خاندرو  الس د  بواسطة 
 ALEJANDRO ALORDA ديركسن)

.DERKSEN
ألوردا) أل خاندرو  الس د 
 ALEJANDRO ALORDA ديركسن)
(، الجنس ة) إسباني  (.DERKSEN
وحامل) إسبان ا  (– مدريد) في  ويق م 

.PAI76747 6جواز السفر رقم
التس ي9):)عين كنسي9 للشركة ملدة)

غي9 محددة السادة):)

ألوردا) أل خاندرو  الس د 
 ALEJANDRO ALORDA ديركسن)

.DERKSEN
من) تبتدئ  ( (: االجتناع ة) السنة 
فاتح يناير إلى آ ر دجن 9 من كل سنة.
سنة تبتدئ من تاريخ) ((( (: املدة)
التسج ل في السجل التجاري إال إدا)

تم حلها أو تنديدها.
اإليداع القانوني)))))))))):)تم بكتابة)
بطنجة) التجارية  املحكنة  ضبط 
بتاريخ)22)سبتن 9)2022،))تحت رقم)
و تسج ل الشركة بالسجل) (1035(
في) و  املحكنة  نفس  لدى  التجاري 

نفس التاريخ تحت رقم)130717.
للخالصة و الب ان

املسي9

210 P

 STE SALSA PRINT
شركة محدودة املسؤول ة

 ذات الشريك الوح د
مقرها اإلجتناعي : ، املنطقة 

الصناع ة جزيناية تجزئة 161--162 
-163 -164 طنجة 

رأسنالها 6.750.000,00  درهم
السجل التجاري : طنجة - رقم 

34.85(
تحويل املقر اإلجتناعي

بنقت�سى محضر قرارات الشريك)
الوح د املحرر بنقر الشركة بطنجة)

بتاريخ)01/)2022/0)تقرر ما يلي):
بنفس) االجتناعي  املقر  تحويل 
املدينة من):)857،)املنطقة الصناع ة)
املجد)-)طنجة الى املنطقة الصناع ة)
 163-  161-162- تجزئة) جزيناية 

-164))طنجة.
من) (4 للفصل) املوازي  التعديل 

القوانين األساس ة للشركة.
تنق ح القوانين األساس ة للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجارية  املحكنة  ضبط 
رقم) تحت  (2022/10/04 بتاريخ)

257(86
للخالصة و الب ان

املسي9 (((((

211 P
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 TRANS FERCAM MAGHREB

 شركة محدودة املسؤول ة

 ذات الشريك الوح د 

مقرها اإلجتناعي : اقامة الص دق، 

زاوية شارع الحر و شارع الس د قطبة 

شقة )120/4 الطابق الرابع - طنجة

رأسنالها: 1.427.500 درهم 

السجل التجاري : طنجة - رقم 

33603

رفع رأس املال االجتناعي 
بنقت�سى محضر قرارات الشريك)

فاتح) بتاريخ  بطنجة  املحرر  الوح د 

سبتن 9)2022،)تقرر ما يلي):

دمج) طريق  عن  مال  رأس  زيادة 

على) الدفع  املستحقة  الديون 

الوح د) الشريك  لصالح  الشركة 

 FERCAM ( ترونسبورتيس) في9كام 

درهم) (TRANSPORTES, SA

4.100)3.1))درهم و ذلك برفعه من)

)1.427.500))درهم إلى)))4.621.600) 

درهم.

إثبات االنجاز النهائي لزيادة رأس)

املال االجتناعي.

 فض رأس مال الشركة بنقدار)

بخفضه) وذلك  درهم  ((3.054.200(

إلى) درهم  ((4.621.600,00( من)

عن) ذلك  و  ( درهم) ( ((1.567.400(

املت9اكنة) الخسائر  است عاب  طريق 

واملسجلة).

 7 و) (6 التعديل املوازي للنادتين)

من النظام األسا�سي للشركة.

تنق ح النظام األسا�سي للشركة)؛

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  املحكنة  ضبط 

بتاريخ)13)سبتن 9)2022،))تحت رقم)

 .257320
للخالصة و الب ان

))))املسي9

212 P

CLARTON HORN MAROC
شركة محدودة املسؤول ة 

ذات الشريك الوح د
مقرها االجتناعي : تجزئة 51 ٬ تجزئة 
3 ٬ الطابق األر�سي٬ املنطقة الحرة 

للتصدير
 0000) - طنجة 

رأسنالها : 1.166.600 درهم 
قابل للتحويل  

السجل التجاري : طنجة - رقم 
58803

قفل التصف ة
بنقت�سى محضر قرارات الشريك)
الوح د املحرر بنقر الشركة بطنجة)

بتاريخ)2022/06/20تقرر ما يلي):
حسابات) و  تقرير  على  املصادقة 

التصف ة.
التصف ة) حسابات   مراجعة 
التسوية) توزيع  على  التصويت  و 

نهائ ة.
ذمة) إبراء) و  التصف ة  إغالق 
أورت جا) مات و  الس د  املصفي 
 MATEO ORTEGA م ج اس)

MEGIAS))و إنهاء)كل مهامه.
التشط ب النهائي على الشركة من)

السجل التجاري لطنجة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية) املحكنة  ضبط  كتابة 
(،2022 سبتن 9) (( بتاريخ) لطنجة 

تحت رقم)257221.
للخالصة و الب ان

))))))املصفي

213 P

   VO-SER CONSTRUCTIONS
شركة محدودة املسؤول ة 

مقرها اإلجتناعي I تجزئة 14، تجزئة 
رقم 1، مكتب رقم 14، املنطقة 
الحرة للتصدير  بو الف،  طنجة

 رأسنالها: 100.000 درهم 
 قابل للتحويل

السجل التجاري : طنجة - 
رقم75587  

الحل املسبق للشركة
الجنع) قرارات  محضر  بنقت�سى 
العام االستثنائي املحرر بنقر الشركة)
01/)2022/0تقرر) ( ( بتاريخ)  بطنجة 

ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

استقالة الس د  يسوس سانشيز)

 JESUS SANCHEZ SAUTUA(سوتوا

من مهامه كنسي9 للشركة.

سانشيز) الس د  يسوس  تع ين 

 JESUS SANCHEZ SAUTUA(سوتوا

كنصف للشركة ملدة التصف ة.

تحديد مقر التصف ة في العنوان)

التالي):)14،)تجزئة رقم)1،)مكتب رقم)

14،)املنطقة الحرة للتصدير بو الف)

-)طنجة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجارية  املحكنة  ضبط 

2022،))تحت رقم) 10)أكتوار) بتاريخ)

.258570
للخالصة و الب ان

))))))املصفي

214 P

BOUDKIK TRAVAUX
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة بشريك وح د  رأسنالها 

10.000 درهم

سجل تجاري رقم 163457  الرااط

)بنقت�سى عقد موثق مؤرخ في))2 
من سبتن 9)2022)تم إعداد القانون)

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

باملنيزات) وح د  بشريك  املحدودة 

التال ة:

(((((: للشركة) القانوني  ( االسم) (

   BOUDKIK TRAVAUX  SARL AU

الهـــــــــــدف االجــــــــــــتناعي):)))مقاول في)

مقاول في) نجارة االمل ن وم واملعادن-)

االشغال العامة.
رأسنال الشركـة):)100.000)درهم)

مقسنة إلى)100)حصة من فئة)100  

درهم))يوسف بودق ق)100))حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة) ( (

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى)) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.

 ( رقم) ( شقة) ( املـــــــــــقر االجتناعي:)

شارع) ابداري  زنقة  الثاني  الطابق 

الحسن الثاني الرااط

املسي9):))))يوسف بودق ق.

القانوني لدى كتابة) تم اإليداع  (

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

(،2022 اكتوار) (24 بتاريخ) بالرااط 

تحت رقم)8075.
)بنقت�سى مقتطف وا ان

املسي9

215 P

EAMAR DE GINIE CIVIL
 SARL 

استثنائي)) عام  جنع   بنقت�سى 

الشريك) قرر  (،2022 أبريل) (22  

 EAMAR DE GINIE(الوح د للشركة

CIVIL SARL))))ما يلي):)

)فتح فرع للشركة في)))الرااط

مقر الفرع):)محل رقم)482)أمل)2 

بلوك س حي يعقوب املنصور الرااط.

اوقادي) فريد  ( الس د) التس ي9:)

املسي9 لفرع الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم)163525.

216 P

 STE REGRAGUI 

 EQUIPEMENTS BUREAUX
SARL AU

بنقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم تكوين نظام) (،2022 سبتن 9) (27

املسؤول ة) ذات  لشركة  أسا�سي 

وح د) شريك  ذات  املحدودة 

 صائصها كالتالي):

 STE REGRAGUI ( (: التسن ة)

 EQUIPEMENTS BUREAUX SARL

.AU

الهدف)):)تنارس الشركة االهداف)

التال ة):

اللوازم واالثاث املكتب ة.

ومعدات) االستهالك ة  املواد 

الكنب وتر.
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معدات وأعنال متنوعة.

(،D1 متجر رقم) (: املقر االجتناعي)

شارع الحسن) اقامة املحج املركزي،)

الثاني سال الجديدة.
 10.000 (: االجتناعي) راسنال 

درهم مقسم الى)100)حصة ق نة كل)

واحدة)100)درهم.

تم تع ين الس د عزيز) (: التس ي9)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  النشاش 

كنسي9) (، (SH108444 الوط نة رقم)

وح د للشركة وملدة غي9 محدودة.

وضع) تم  ( القانوني) االيداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكنة االبتدائ ة بسالن تحت رقم)

السجل التجاري)11)36.

217 P

 STE FAOYELLE INDUSTRIE
SARL AU

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بنقت�سى 

 ))سبتن 9)2022،)تم تأسيس شركة.

 STE FAOYELLE (: االسم)

.INDUSTRIE SARL AU

الهدف االجتناعي):)أعنال البناء،)

متنوعة،) أعنال  السباكة،) أعنال 

املعدات) تجارة،) تبل ط،) كهرااء،)

واللوازم املكتب ة.

شقة) (58 عنارة) (: املقر االجتناعي)
رقم)3)أ شارع واد سبو اكدال الرااط.
مقداره) (: الشركة) راسنال 

 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000

حصة) كل  مقدار  اجتناع ة  حصة 

100)درهم.

حصة) (1000 (.. الطل ب) فاطنة 

اجتناع ة.

املدة):)))))عاما.

الطل ب) فاطنة  يعت 9  (: التس ي9)

مسي9ة للشركة ملدة غي9 محددة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022،)تحت رقم السجل)163513.

218 P

STE BELLA BIDA CAR
SARL AU

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املنعقد في)13)يون و)2022.

املسؤول ة) ذات  شركة  حل 
 STE BELLA املحدودة بشريك وح د)

.BIDA CAR SARL AU
بالحي) االجتناعي  تصف تها  مقر 
ع نت) ت فلت،) (41 رقم) الجديد 
كنصف ة) بال  الس دة  ديجة 

للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 
بتاريخ) (281 رقم) تحت  بالخنيساتن 

23)يون و)2022.
219 P

STE LES ARCEAUX
SARL AU

العام) االستثنائي  الجنع  قرر 
املنعقد في)3)مارس)2022.

اجتناع ة) حصة  (1000 تفويت)
من طرف الس د محند الوردي)400 
حصةن ابراه م الوردي)300)حصة،)
لفائدة) حصة،) (300 وجهان الوردي)
الس د العايدي رضوان)1000)حصة.
الوردي) ابراه م  الس د  استقالة 
لشركة) كنسي9ان  مهامهنا  من 
وتع ين الس د العايدي رضوان مسي9)
جن ع) ( مع) لشركة ملدة غي9 محددة 
القانون) الصالح ات كنا تم تذويب 

االسا�سي وتعديله.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بالرااط،))
سبتن 9) (28 بتاريخ) (861 رقم) تحت 

.2022
للنسخ والب ان

الوك ل

220 P

STE RABIDE FLEX
SARL

العام) االستثنائي  الجنع  قرر 
تحويل) (،2022 يول و) (21 املنعقد في)
رقم) (: من) للشركة  االجتناعي  املقر 
128)حي االندلس الجنوبي املجنوعة)
227)حي القدس) الى رقم) س ت فلت،)
القانون) تذويب  تم  كنا  ت فلت 

االسا�سي وتعديله.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بت فلت)
سبتن 9) (27 بتاريخ) (488 رقم) تحت 

.2022
للنسخ والب ان

الوك ل

221 P

 STE RMILI DE
FERRONNERIE GENERALE

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تاسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بنوجب 
تأسيس) تم  (،2022 يون و) فاتح  (
لها) محدودة  مسؤول ة  ذات  شركة 

املواصفات التال ة):
 STE RMILI DE (: التسن ة)

.FERRONNERIE GENERALE
الحدادة) (: االجتناعي) الهدف 

العامة.
 1 الوحدة) حي  (: االجتناعي) املقر 
)1)س دي) بلوك أ رقم) (1( مجنوعة)

سل نان.
الراسنال):)حدد راسنال الشركة)

في)100.000)درهم.
تس ي9 الشركة):)عين الس د ارم لي)
عبد الرح م مسي9ا للشركة مع جن ع)

الصالح ات.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بس دي)
سل نان،)تحت السجل التجاري رقم)

)346)بتاريخ)7)أكتوار)2022.
للنسخ والب ان

الوك ل

222 P

 STE MULTINFRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 ذات شريك وح د
رأسنالها : 30.000.000 درهم

مقرها االجتناعي: دوار النويفات 
460، ابن  لدون عين عت ق 

12000- الصخي9ات تنارة.
توس ع النشاط االجتناعي للشركة

)بنوجب عقد عرفي محرر في تـنــارة)
بتاريخ)21)شتن 9)2022)تقرر ما يلي:

االجتناعي) النشاط  توس ع 
النشاط) س صبح  ح ث  للشركة،)

الرئي�سي للشركة هو:
صناعة املواسي9.

تصن ع ماك نات الرفع.
إتنام) اجل  من  التفويض 

اإلجراءات الالزمة.
وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر)
املحكنة) ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة 
اكتوار) (25 بتاريخ) بتنارة  االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)186).
223 P

ف طا كوم)
مـكـتـب الـحسـابــات والـجـبـايــات

)واسـتشــارة الــنـقــاوالت
30)زنقة لبنان الشقة رقم)8)حي املح ط الرااط)

الهاتف:)037.72.30.12

 STE EQUIPEMENT GHAZIA 
FER

 شركة ذات مسؤول ة محدودة
راسنالها : 100.000 درهم

تم) (،2022 اكتوار) (4 بتاريخ)
لشركة) استثنائي  عام  جنع  عقد 
 »EQUIPEMENT GHAZIA FER«
يقدر) محدودة  مسؤول ة  ذات 
درهم ويوجد) (100.000 رأسنالها ب)
 78 رقم) (: مقرها االجتناعي بالعنوان)
ابن اوريت حي نهضة)3–)الرااط)-.))))))))))))))))
القرارات) اتخاذ  تم  وانوجبه 

التال ة:
تفويت الحصص االجتناع ة:)

فوت الس د احند بوماك جن ع)
500)حصة) حصصه ما يقدر بق نة)
بق نة) مساعف  بناصر  الس د  إلى 

100)درهم لكل حصة.
تع ين مسي9 جديد للشركة:

)بعد استقالة الس د احند بوماك)
املسي9ان) مساعف  بناصر  والس د 
محند) الس د  تع ين  تم  للشركة 

مساعف كنسي9 جديد للشركة.
لتفويت) وفقا  القانوني:) الشكل 
القانوني) الشكل  تغ ي9  تم  الحصص 
مسؤول ة) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤول ة) ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة من شريك واحد.)
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قرر) االجتناعي:) املقر  تحويل 
االجتناعي) ( املقر) نقل  العام  الجنع 
من العنوان التالي:)رقم)78)شارع ابن)

اوريت حي نهضة)3–)الرااط)-.))))))
إلى العنوان الجديد:)5)زنقة لبنان)
حي) (2 رقم) الشقة  االول  الطابق 

املح ط)-)الرااط)-.
)))تعديل النظام األسا�سي:

املواد) تعديل  العام  الجنع  قرر 
التال ة من النظام األسا�سي للشركة:)

املادة)16 ,6,7 ,4.
املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 
اكتوار) (1( في) بالرااط  التجارية 

2022،))رقم)4)5)12.
لالستشارة والتنب ه

ف طا كوم.)

224 P

 STE AL KARATE
 SARL

محضر االجتناع العام االستثنائي
بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�سى 
تقرر) (،2022 أغسطس) يول و و3) (16

ما يلي):
حصة اجتناع ة من) (54 تفويت)
الى) بناني  املالك  عبد  الس د  طرف 
كل من الس د عبد النع م القصري)
بالتساوي) علوان  سعاد  والس دة 

ب نهنا.
تم االيداع القانوني لدى املحكنة)
 11 بتاريخ) بالدارالب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022ن تحت رقم)840868.
225 P

STE TRABAFICO
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

رأسنالها : 100.000  درهم
مقرها االجتناعي : )7, مجنوعة 

الشروق، حي النهضة، الرااط
حل مسبق

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
قرر مسي9 الشركة) يول وز2022،) (4  
شركة) (»TRABAFICO SARL«
رأسنالها) محدودة،) مسؤول ة  ذات 

100.000,00)درهم.)تقرر ما يلي:

حل الشركة بشكل مسبق.
تع ين املصفي للشركة في شخص)

الس د العالوي سالم.
جعل العنوان التالي))7,)مجنوعة)
,مقر) الرااط) النهضة،) حي  الشروق،)

للتصف ة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
يوم بالرااط  التجارية   املحكنة 
)1)اكتوار)2022)تحت رقم)7)5)12.
226 P

 STE KCTC

SARL

مكتب االستشارات ودراسات

مقر):)شارع الحوز رقم)4)الطائرات الرااط

املحنول):)06.66.48.58.58

 STE AL KHEIR MARKET
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : املتجر رقم 2 عنارة 6 
تجزئة الخي9 مرس الخي9 تنارة

السجل التجاري رقم : 136307
فسخ مبكر للشركة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 16 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
الفسخ) قرر الشركاء) (،2022 سبتن 9)
املبكر للشركة وتع ين الس دة أمال)
الحاضري،)الحاملة لبطاقة التعريف)
كنصف ة) (، (EE7667( الوطن ة رقم)
للشركة وتحديد مقر التصف ة بنحل)

اقامة املسي9ة.
وقد تم االيداع القانوني باملحكنة)
أكتوار) (25 يوم) بتنارة  االبتدائ ة 

.D(188(2022،)تحت رقم
227 P

STE TRANS MAKENZI
SARL

مقرها االجتناعي : الطابق االر�سي 
اقامة جنان الراحة تجزئة رقم 3 
االسناعل ة 1 شارع الجيش امللكي 

املدينة الجديدة مكناس
تغ ي9 التسن ة 

الجنع) مداوالت  بنقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي   العام 
11)أغسطس)2022،)لشركة طرانس)
الشركاء قرر  ش.م.م.) (،  ماك نزي)

)ما يلي):

االجتناع ة) التسن ة  تغ ي9 

 TRANS MAKENZI من) للشركة 

 ALDAN LOGISTICS الى) (SARL

.SARL
القانون) من  الثالث  البند  تغ ي9 

االسا�سي للشركة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

اكتوار) (24 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022،)تحت رقم)3875.
لالشارة والب ان

228 P

شركـة صوف نـور)–)للنحاسبـة واإلعالم ـات))

ش.ذ.م.م))للشريك الوح د

املقر االجتناعي:)زاوية شارع موالي عبد العزيز و)
زنقة واد املخازن))رقم)5)و)8))القن طـرة

الهاتف):)05.37.37.78.71  

)النقال:)7).1).06.62.34  

)الفاكس:)05.37.36.25.38

 STE  HANI SHOP
ش.ذ.م.م. 

شركة ذات مسؤول ة محدودة  
رأسنالها :  100.000 درهم

مقر التصف ة :  مجنوعة رقم 

2144، تجزئة الوفاء 1   س.س.                      

القن طرة

السجل التجاري رقم : 57107

انحالل حبي مسبق للشركة ،
تع ين مصفي للشركة ،
تع ين مقر التصف ة.

العام) الجنع  قرار  بنوجب 

شتن 9) (23 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

 »HANI SHOP (« ( ( ( لشركة) (2022

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة 
ومقر) درهم،) (100.000 رأسنالها)

رقم) مجنوعة  بالقن طرة،) التصف ة 

س.) س.) (1 الوفاء) تجزئة  (،2144

الشركاء)قرروا):

للشركة) املسبق  الحبي  االنحالل 

ابتداء)من)23)شتن 9)2022)،

تع ين الس دة أم هاني ايت عنران)

كنصف ة)،

الحب ة) التصف ة  مقر  تع ين 

رقم) مجنوعة  بالقن طرة،) املسبقة 

2144،)تجزئة الوفاء)1)س.س.

في) والتغ ي9  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط) بكتابة  التجاري  السجل 

باملحكنة االبتدائ ة بالقن طرة بتاريخ)

03/10/2022)تحت عدد على التوالي)

القانوني لإليداع  بالنسبة  ((2774 

)و)3881)بالنسبة للتصريح املودع في)

السجل الزمني.
))للضبـط والنشـر

من أجل املستخرج واإلشارة

صوف نور                                            

229 P

شركـة صوف نـور)–)للنحاسبـة و اإلعالم ـات)

ش.ذ.م.م للشريك الوح د

املقر االجتناعي:)زاوية شارع موالي عبد العزيز و)
زنقة واد املخازن))رقم)5)و)8))القن طـرة

الهاتف):)05.37.37.78.71  

)النقال:)7).1).06.62.34  

)الفاكس:)05.37.36.25.38

STE YALLA CREATE
   ش.ذ.م.م. ل.ش.و.

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

للشريك الوح د
رأسنالها :  100.000 درهم

املقر االجتناعي : )5، شارع موالي 

عبد العزيز، إقامة موالي عبد العزيز 
رقم 4)القن طرة

       السجل التجاري عدد : 45)66 

)))))))))))))))))) تأسيس شركة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 

(،2022 أكتوار) (12 بالقن طرة بتاريخ)

للشركة) األسا�سي  القانون  حرر 

للشريك) املحدودة  املسؤول ة  ذات 

للقوانين) تخضع  التي  الوح د،)

والتي) العنل  بها  الجاري  واألنظنة 

تخضع للخصائص التال ة):

اسم) الشركة  تحنل  (: التسن ة)

ذات) شركة  (»YALLA CREATE«

مسؤول ة محدودة للشريك الوح د.

إل اس) الس د  (: الوح د) الشريك 

 1((( ماي) (20 املزداد بتاريخ) حداد،)

بالقن طرة،)مغربي الجنس ة،)الحامل)

عدد) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

بالقن طرة،) ( والساكن) (G557406

دوار أوالد مو�سى س دي الط بي.
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املوضوع):)موضوع الشركة):)
تصدير  دمات تطوير تكنولوج ا)

املعلومات)،
تصدير  دمات التسويق الرقمي،
و دمات) منتجات  إنشاء)

تكنولوج ا املعلومات)،
االستشارات،)اإلستضافة وتطوير)

تكنولوج ا املعلومات)،
التسويق الرقمي.

العنل ات) جن ع  عام،) وبشكل 
التجارية والصناع ة والتقن ة واملال ة)
واملنقولة التي قد تكون مرتبطة بأحد)
األش اء)املذكورة أعاله أو من املحتنل)
أن تعزز تحق قها وتطويرها،)وكذلك)
أي مشاركة مباشرة أو غي9 مباشرة،)
في) سواء) األشكال  من  شكل  بأي 
الشركات التي تسعى لتحق ق أهداف)

مناثلة أو ذات صلة.
املقر) يوجد  (: االجتناعي) املقر 
شارع) (،5( بالقن طرة،) االجتناعي 
موالي عبد العزيز،)إقامة موالي عبد)

العزيز رقم)4.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تسعة وتسعون عاما))))))ابتداء)من)
التجاري،) بالسجل  تسج لها  تاريخ 
االمتداد) أو  مسبق  انحالل  عدا  ما 
املنصوص عل ه في القانون األسا�سي)

للشركة والقانون الجاري به العنل.
الحصص):يقدم املساهم الوح د)

للشركة مساهنة نقدية):
 100.000 (... الس د إل اس حداد)

درهم
رأس) :يبلغ  االجتناعي) الرأسنال  (
وهو) درهم،) (100.000 الشركة) مال 
اجتناع ة) حصة  (1.000 إلى) مقسم 
مكتتب) للحصة،) درهم  (100 بق نة)
بالكامل) مدفوعة  بالكامل،) بها 
إل اس) للس د  بالكامل  ومخصصة 
مقابل) الوح د  الشريك  حداد 

مساهنته النقدية في الشركة.
 1.000 (... حداد) إل اس  الس د 

حصة اجتناع ة.
كل سنة) (: السنة االجتناع ة) ( ( ( (
اجتناع ة مدتها سنة،)تبتدأ من فاتح)

يناير وتنتهي في)31)دجن 9.)

حداد) إل اس  الس د  (: التس ي9)
عين كنسي9 وح د للشركة ملدة غي9)

محدودة.
األرااح) تحديد  بعد  (: األرااح)
لالد ار) ( ( تسحب5%) الصاف ة،)
تنتهي) االقتطاع  هذا  القانوني،)
إجباريته عندما يكون االد ار وصل)

إلى الخنس من الرأسنال.
في) والتغ ي9  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط) بكتابة  التجاري  السجل 
باملحكنة االبتدائ ة بالقن طرة بتاريخ))
على) ( تحت رقم) ( (،2022 أكتوار) (17
لإليداع) بالنسبة  ((2(34 التوالي)
بالنسبة للتصريح) (40(3 القانوني و)

املودع في السجل الزمني.
من أجل املستخرج واإلشارة

صوف نور

230 P

STE. FIDUCIAIRE SOFINOR
 S.A.R.L

DE GESTION DES ENTREPRISES
AU CAPITAL DE : 400.000.00 DH

 KENITRA ANGLE AVENUE MOULAY
 ABDELAZIZ ET RUE OUED EL

 MAKHAZINE N°5 ET 8
TEL : 0537.37.78.71
FAX : 0537.36.25.38

GSM : 0662.34.(8.(1
E-mail(:(sofinorsarl@gmail.com

شركة صوف نور للنحاسبة اإلعالم ة)
ش.ذ.م.م.ش.و

املقر اإلجتناعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)
وزنقة واد املخازن رقم)5)و8)القن طرة

الهاتف):)0537.37.78.71
)النقال:)7).1).06.62.34  
الفاكس):)0537.36.25.38

 STE. BUREAU D’ETUDE
 D’ASSISTANCE ET DE

FORMATION BEAF
ش.ذ.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
للشريك الوح د

رأسنالها : 100.000 درهم 
املقر اإلجتناعي : 26-24 زنقة األمي9ة 
عائشة إقامة الهدى مكتب رقم 31 

القن طرة
السجل التجاري رقم : )4830
استقالة املسي9 الغي9 مساهم

تع ين مسي9 آ ر جديد غي9 مساهم
العام) الجنع  قرار  بنوجب 
بتاريخ) املنعقد   اإلستثنائي 
 BUREAU 2022)لشركة) 13)سبتن 9)
 D’ETUDE D’ASSISTANCE ET DE
ذات) شركة  (FORMATION BEAF
الوح د) للشريك  مسؤول ة محدودة 
ومقرها) درهم  (100.000 (: رأسنالها)
األمي9ة) زنقة  (26-24 (: اإلجتناعي)
 31 عائشة إقامة الهدى مكتب رقم)

القن طرة الشريك الوح د قرر):
هشام) الس د  استقالة  قبول 

 طاري بصفته مسي9 غي9 مساهم.
بويعناض) أينن  الس د  تع ين 
كنسي9 غي9 مساهم ملدة ثالث سنوات.
في) والتغ ي9  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط) بكتابة  التجاري  السجل 
بالقن طرة) اإلبتدائ ة  باملحكنة 
تحت عدد) (2022 20)سبتن 9) بتاريخ)
بالنسبة لإليداع) ((2620 على التوالي)
بالنسبة للتغ ي9 في) القانوني و3652)

السجل التجاري.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة
صوف نور
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 SOCIETE TBL FIDUCIAIRE
SARL

                      تأسيس شركة)
 2003 سبتن 9) (18 بتاريخ) تم 
وضع قانون منظم لشركة باملنيزات)

التال ة:
   SOCIETE TBL (: التسن ة)
ذات) شركة  (FIDUCIAIRE SARL

املسؤول ة املحدودة).
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤول ة املحدودة).
الهدف):))

)))))الخدمات.)
-املحاسبت ة).

-الجبائ ة.
-املال ة والتس ي9).

 7 رقم) شقة  اإلجتناعي:) املقر  (
عنارة شيشاوة غاز كم)5)طريق اسفي)

مراكش).

الرأسنال اإلجتناعي:)حدد في مبلغ)

100000)درهم).

من) تبتدئ  اإلجتناع ة:) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسن 9.

سنة ابتداء) ((( حددت في) املدة:)

من تاريخ تأسيس الشركة.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بنراكش  التجارية   املحكنة 

 10)أكتوار2003)تحت رقم)50))1 .
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 STE. TOP THAI MASSAGE&

SPA

S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

القانون) إنشاء) تم  (2022 أكتوار)

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة منيزاتها كنا يلي):

 STE. TOP THAI (: التسن ة)

.MASSAGE(&(SPA

الهدف):

قاعة العناية والتجن ل.

.SPA(قاعة حنام

مواد) وتجارة  واستي9اد  تصدير 

التجن ل.

الرأسنال):)رأسنالها)100.000.00 

درهم

بصفة) الشركة  يسي9  (: التس ي9)

مازن) الس د  من  كل  مشت9كة 

تان ابون ا) والس دة  محند  ايهاب 

فونغج نارنون ملدة غي9 محدودة.

املقر اإلجتناعي):)6)زنقة ضاية عوا)

الطابق األول رقم)6)أكدال الرااط.

بالسجل) الشركة  تسج ل  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (16345( رقم) تحت  بالرااط 

24)أكتوار)2022.
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SOCOGESTION
SARL

ETUDES-COMPTABILITE-

FISCALITE-CONSEILS
سوكوجست ون

مكتب الدراسات، والحسابات 

واإلستشارة

1 زنقة أفغانستان رقم 4 حي املح ط 

الرااط

 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

تأسيس) تم  بالرااط  (2022 يون و)

 PARA بوطي) باراسورس  شركة 

شركة) (،SOURCE BEAUTE SARL

ذات املسؤول ة املحدودة و صائصها)

كالتالي):

اسم الشركة):)باراسورس بوطي)

 PARA SOURCE BEAUTE

.SARL

التجن ل) (: الشركة) مضنون 

وتصف ف الشعر للس دات ومنتجات)

التجن ل.

الحسن) شارع  (،3 (: الشركة) مقر 

سال) املركزي  املحج  إقامة  الثاني 

الجديدة.

 100000.00 (: الشركة) رأسنال 

1000)حصة بق نة) درهم مقسم إلى)

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

كالتالي):

الس د املستي نوفل)333)حصة.

الس دة مون ة ضحى)334)حصة.

 333 نورالدين) املستي  الس د 

حصة.

:)تم تع ين الس د) ( تس ي9 الشركة)

املستي نوفل كنسي9 وح د للشركة.

 %  5 بعد صم) (: الشركة) أرااح 

تصرف) في  الباقي  يودع  األرااح  من 

الشركاء.

تسج ل) تم  (: التحاري) السجل 

الشركة في السجل التجاري للنحكنة)

سبتن 9) (5 بتاريخ) بسال  اإلبتدائ ة 

2022)برقم)36605.
للب ان واإلستشارة
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STE. TRABENDER
SARL

شركة ترابندر

السجل التجاري : 137583

الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

املقر اإلجتناعي للشركة : تجزئة 21 

شارع محند الزرقطوني شقة رقم 5 

حي النهضة تنارة

بتاريخ) العرفي  العقد   مقت�سى 

بتاريخ واملسجل  (2022 أكتوار) (11 

تأسست الشركة) (2022 أكتوار) (1(  

ذات املواصفات ارت ة):

للشركة:) ( اإلجتناع ة) التسن ة 

ترابندر.

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤول ة املحدودة.

الهدف اإلجتناعي للشركة):)

مقاول األعنال املتنوعة أو البناء.

تجزئة) (: للشركة) اإلجتناعي  املقر 

21)شارع محند الزرقطوني شقة رقم)

5)حي النهضة تنارة.

رأس مال الشركة):)حدد رأس مال)

درهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

درهم محررة كل ا ومفرقة على) (100

كل من):

الس د سعد بن 9اه م)500)حصة.

الس د أحند درقاوي)500)حصة.

الشركة) تس ي9  أسند  (: التس ي9)

للس د سعد بن 9اه م والس د أحند)

درقاوي.

الشركة) إمضاء) أسند  (: اإلمضاء)

للس د سعد بن 9اه م أوالس د أحند)

درقاوي.

السنة املال ة):)تبتدأ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 9 من كل سنة.

باملحكنة) (: القانوني) اإليداع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) بتنارة  اإلبتدائ ة 

السجل) (2106 رقم) تحت  (2022

التجاري)137583.
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MARKINET PRIVE
SARL AU

CONSTITUTION
بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�سى 
بندينةالرااط) (2022 سبتن 9) (15
املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وح د ذات املنيزات)

كالتالي):
(: اإلجتناع ة) التسن ة 

.MARKINET PRIVE
اإلستشارة) (: الشركة) موضوع 

والتس ي9))والدعم املدر�سي.
بصفة عامة كل العنل ات املال ة،)
التجارية والصناع ة املرتبطة بشكل)
مباشر أو غي9 مباشر بنوضوع الشركة)
وكذا جن ع العنل ات من شأنها تنن ة)

الشركة.
شارع) (15 رقم) (: اإلجتناعي) املقر 

األبطال شقة)4)أكدال الرااط.
الرأسنال):)رأسنال الشركة حدد)
درهم مقسنة على) (100.000.00 في)
1000)حصة إجتناع ة من فئة)100 

درهم للحصة كالتالي):
إكرام) للس دة  حصة  (1000

الحسناوي.
عهد تس ي9 الشركة إلى) (: التس ي9)

الس دة إكرام الحسناوي.
:)تبتدئ من فاتح) السنة التجارية)
كل) من  ديسن 9  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
املدة):))))سنة.

باملحكنة) التجاري  السجل  رقم 
التجارية))16332.
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CFG INSTIBONDS
الصندوق املشت9ك للتوظ ف

أجريت) التي  املداولة  بنقت�سى 
2022)ملجلس إدارة) )2)مارس) بتاريخ)
شركة التس يCFG GESTION(9)تقرر)

ما يلي):
تعديل تسن ة الصندوق.
تعديل املؤسسة الوديعة.
تعديل نطاق الحساس ة.

تعديل شبكة التجارة.

تعديل مراقب الحسابات.

تعديل املشاركين املعن ين.

تعديل وثي9ة حساب صافي ق نة)

األصول.

اإلشت9اك) شروط  ( تعديل)

واإلست9داد.

تع ل رسوم اإلشت9اك واإلست9داد.

تعديل هدف التس ي9.

موضوع) كانت  التعديالت  هذه 

تجديد الت9  ص املننوح من طرف)

الرسام ل) لسوق  املغرا ة  اله أة 

AMMC)بتاريخ)30)يون و)2022)تحت)
.GP220(8(رقم

تم الق ام باإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

أكتوار) (13 بتاريخ) للدارالب ضاء)

2022)تحت رقم)841373.
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MORWEST
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

شريك واحد
رأسنالها : 1.000.000.00 درهم

 V مقرها اإلجتناعي : شارع محند

إقامة رقم 21 الطابق الثالث املكتب 
رقم ) تنارة

رقم السجل التجاري )13121

املدينة تنارة

للجنع ة) عرفي  محضر  على  بناء)

العنوم ة اإلستثنائ ة املؤر ة في)30 

 MORWEST لشركة) (2022 سبتن 9)

ذات) ش.م.م.ش.و،) (SARL AU
قرر) درهم  (1.000.000.00 رأسنال)

الشريك الواحد ما يلي):

 5.000 تحويل) على  املصادقة 

إسناع ل) موالي  الس د  من  حصة 

شهبين إلى الس د تراص أمين.

املصادقة على نقل املقر اإلجتناعي)

للشركة إلى))شارع محند)V)إقامة رقم)

 ( رقم) املكتب  الثالث  الطابق  (21

تنارة بدال من زاوية الحسن)II)محند)

 5B الشقة) رقم  النخ ل  إقامة  (VI

120000)تنارة.
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للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 
بكلنة) (SARL كلنة) استبدال  أي 

.SARL AU
كتابة) في  (: القانوني) اإليداع  تم 
بتاريخ بالرااط  التجارية   املحكنة 

 26)أكتوار)2022)تحت الرقم)2114. 
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F2SN.C
SARL AU

بتاريخ املنض ة  للعقود   طبقا 
تحرير) تم  (2022 أغسطس) (15  
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
بتاريخ) التال ة واملسجلة  الخصائص 

10)أغسطس)2022.
ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.
الهدف اإلجتناعي):)

أشغال البناء)وأشغال مختلفة.
درهم) (100.000 (: الرأسنال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة).
املدة):))))سنة بتداء)من التأسيس)

النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)
31)ديسن 9 من كل سنةما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.
تجزئة) (1417 (: اإلجتناعي) املقر 
س دي عبد هللا قطاع الفتح لع ايدة)

سال.
التس ي9):)الس د عزيز فاضل مسي9)

وح د للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) اإلبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.2686(
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POLY INOX
SARL

بتاريخ) املنض ة  للعقود  طبقا 
تم تحرير القانون) (2022 أكتوار) (28
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
أكتوار) (11 بتاريخ) واملسجلة  التال ة 

.2022

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

املسؤول ة املحدودة.

الهدف اإلجتناعي):)

أعنال الفوالذ.

الرأسنال):)10.000)درهم مقسنة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة).

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنةما عدا السنة)

األولى تبتدئ من التأسيس النهائي.

املقر اإلجتناعي):)5)تجزئة قطاع أ)

حي الرحنة سال.
الراوي) يونس  الس د  (: التس ي9)

مسي9ان) استبشار  لحسن  والس د 

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) اإلبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.17211
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IKRAM IMPORT EXPORT
SARL AU

اكرم امبور اكسبور

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

مقرها اإلجتناعي : 10 زنقة الحرية 

الطابق الثالث الرقم 5 الب ضاء

ICE :003150876000004

تأسيس شركة
بالب ضاء) مؤرخ  عقد  بنقت�سى 

بتاريخ)16)سبتن 9)2022،)تم تأسيس)

بشريك) املسؤول ة  محدودة  شركة 

وح د ذات املنيزات التال ة):

التسن ة):)اكرم امبور اكسبور.

الهدف):

التصدير واإلستي9اد.

املقر اإلجتناعي : 10 زنقة الحرية 

الطابق الثالث الرقم 5 الب ضاء.

املدة : )) سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

حدد   : اإلجتناعي  الرأسنال 
درهم   100000 في  الشركة  رأسنال 
بق نة  حصة   1000 على  مقسنة 
100 درهم، مكتتبة ومحررة ينتلكها 
 1000 املالك  عبد  املوساوي  الس د 

حصة بق نة 100000درهم.
السنة اإلجتناع ة : تبتدئ السنة 
اإلجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9).
الس د) تع ين  تم  (: التس ي9)
وح د) كنسي9  املالك  عبد  املوساوي 
وتخويله اإلمضاءات في جن ع العقود)

ملدة غي9 محدودة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
أكتوار) (12 بتاريخ) بالدارالب ضاء)
2022)تحت رقم)75)840)والتسج ل)
رقم) تحت  التجاري  السجل  في 

.558067
ملخص قصد النشر
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 AIR DE REPOS DAR SALAM
SARL

  شركة ذات املسؤول ة املحدودة
مـــقــــرهــــــا اإلجــــتـــنــاعــــي:رقم 4 إقامة 
املكتوب شارع أبو علي ابن رحال 

مكناس
رأســــــــــــنــــالــــهـــــــــــــــــا:   000.00 1500  

 درهـــــــــــــــــــــــــم 
الـــجــنــع) مـــحـــضـــر  بـــــنـــقـــتـــضـــى 
بــــتــــاريــــــــــــــخ الــــعــــادي  الــــغـــ ــــر   الـــــعــــام 

 AIR DE لشركة) (2022 سبتن 9) (1(
تم) (REPOS DAR SALAM SARL

التقرير واملصادقة على مايلي):)))))
حصة من طرف) (14600 وهب) (-
الس د اوالقاسم عبد القادر لفائدة)

الس د اوالقاسم حسن.
األسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.
تـــــم) الـــــقـــــانـــــونــــي  اإليــــــداع  (-
بــــنــكــنــاس) الــــتـــجـــاريــــة  بــــالــنــــحــــكـــنـــة 
بـــــتــــاريـــــخ) (360( عـــــدد)  تــحـــت 

5)أكتوار2022.
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 FIDUCIAIRE COMPTABLE
 D’AUDIT ET CONSEIL

 FISCAL  FCACF
SARL 

رأســــنــــالــــهـــــــــا: 100000.00  درهــــــــــــــــــم                         
مقرها اإلجتناعي :35 شارع عالل 

بن عبد هللا شقة رقم 2 
مكناس   

تأسيس شــــركــــــة
مـــؤرخ) عـــرفـــي  عــقـــد  بـنــــقـتـضــى 
تم) يون و2022) (7 بــتــاريــخ) بـــنــكــنـــاس 
ذات) شركة  تأسيس  قانون  وضع 
املسؤول ة املحدودة ذات املواصفات)

التال ة):
 FIDUCIAIRE التسن ة:)
 COMPTABLE D’AUDIT ET
. CONSEIL FISCAL  FCACF  SARL

عالل) شارع  (35 اإلجتناعي:) املقر 
بن عبد هللا شقة رقم)2)مكناس.

)))الهدف):
-)محاسب معتند.

 100000 في) حدد  (: الرأسنال)
1000)حصة من) درهم مقسنة على)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
-)الس د بوحراز عبد الواحد)850 

حصة.
-)الس دة كنو دريس ة)150)حصة.

املدة):))))سنة.
الس د) الشركة  يدير  (: اإلدارة)
بوحراز عبد الواحد ملدة غي9 محددة.))))))))))))))))))))))))))
الــــــقــــانـــــونـــــــي) اإليــــداع  تــــــــــــــم 
بنكناس)) التجارية  بـــالـــنـــحـــكــنــة 
بـــــتـــاريــــخ)13)أكتوار2022)عدد)3735 

سجل تجاري رقم))5740. 
243 P

STE AB.GITE
SARL AU 

رأســــنــــالــــهـــــــــا: 100000.00  درهــــــــــــــــــم                         
مقرها اإلجتناعي : إقامة دبي أ شقة 

16 شارع ق.م.م مكناس

تأسيس شــــركــــــة
مـــؤرخ) عـــرفـــي  عــقـــد  بـنــــقـتـضــى 

أكتوار2021  (25 بــتــاريــخ) بـــنــكــنـــاس 

تم وضع قانون تأسيس شركة ذات)

وح د) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات املواصفات التال ة:
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 STE AB.GITE SARL: التسن ة)

. AU

املقر اإلجتناعي):)إقامة دبي أ شقة)

16)شارع ق.م.م مكناس.

الهدف:

-)األعنال املختلفة.

 100000 في) حدد  (: الرأسنال)

1000)حصة من) درهم مقسنة على)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

محند) ك فاني  الس د  (-

إقبال1000)حصة.

املدة):))))سنة.

الس د) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

غي9) ملدة  إقبال  محند  ك فاني 

محدودة.))))))))))))))))))))))

الــــــقــــانـــــونـــــــي) اإليــــداع  تــــــــــــــم 

بنكناس)) التجارية  بـــالـــنـــحـــكــنــة 

(،1655 بـــــتـــاريــــخ30)مارس2021)عدد)

سجل تجاري رقم)52855. 

244 P

 SOCIETE PORTES

 DISTRIBUTION
SARL AU

رأســــنــــالــــهـــــــــا: 100000.00  درهــــــــــــــــــم                         

مقرها االجتناعي:محل رقم ) عنارة 

س3 املنصور ) مكناس

   تأسيس شــــركــــــة
مـــؤرخ) عـــرفـــي  عــقـــد  بـنــــقـتـضــى 

سبتن 20229  (1( بــتــاريــخ) بـــنــكــنـــاس 

تم وضع قانون تأسيس شركة ذات)

وح د) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات املوصفات التال ة):

 SOCIETE PORTES:التسن ة

. DISTRIBUTION SARL AU

 ( رقم) محل  (: اإلجتناعي) املقر 

عنارة س)3)املنصور)))مكناس.

الهدف):

-)التصدير واالست9اد.

-)التجارة بجن ع أنواعها.

الرأسنال:)حدد في)100000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.

فاطنة) التلسناني  الس دة  (-
الزهراء)1000)حصة.

املدة):))))سنة.
الس دة) الشركة  يدير  (: اإلدارة)
غي9) ملدة  الزهراء) فاطنة  التلسناني 

محدودة.))))))))))))))))))))))))))))
الــــــقــــانـــــونـــــــي) اإليــــداع  تــــــــــــــم 
بنكناس)) التجارية  بـــالـــنـــحـــكــنــة 
(،3608 5)أكتوار2022)عدد) بـــــتـــاريــــخ)

سجل تجاري رقم)57333. 
245 P

STE GHISALI CHANGE
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د 
رأسنالها : 100000.00 درهم

مـــــقــــرهــــا اإلجـــتــنـــاعــي:  رقم 18 شارع 
باريس الطابق السفلي رقم 2 م.ج 

مكناس
التصف ة املسبقة

الـــجـــنـــع) مـــحـــضـــر  بـــنـــقـــتـــضـــى 
 30 بتاريخ) اإلســـتــثـــنـــائي  الـــعـــام 
 GHISALI لشركة) سبتن 20219)
ذات) CHANGE SARL AUشركة 
وح د)) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

مــقــرهـــا اإلجـــتــنــاعـــي:
الطابق) باريس  شارع  (18 رقم)
تــم) مكناس,) م.ج  (2 رقم) السفلي 

الــتــقــريــر والــنــصــادقــة عــلــى مــا يــلــي:
-)التصف ة املسبقة للشركة.)

حسايني) الس د  -تع ين 
مقر) وتع ين  للشركة  جابركنصفي 

الشركة مقر التصف ة.))))
تـــــــم) الـــقـــانـــونـــي  اإليـــداع 
بــــــنـــكـــــنـــاس) الــتـــجــاريــة  بــــــــالــــــنــحــكــنــة 
 1( بــــتــــاريــــــخ) (3812 عــــــدد) تــحــت 

أكتوار2022.
246 P

 LA SOCIETE ESPACE
ROUGUI

SARL
عقد تس ي9 ألصل تجاري

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
 LA SOCIETE ESPACE 2022 يون و)
ROUGUI SARL)مسجلة في السجل

 305(3 برقم) بنكناس  التجاري 

8)طريق الحاجب) الكائن مقرها بكلم)

منثلها) شخص  في  منثلة  مكناس 

القانوني الس د الروكي أحند الحامل)

للبطاقة الوطن ة رقم)1261)دال.

وغوري) ايت  اح ا  للس د  يعطي 

رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

الحر) التس ي9  حق  دال  (227757
املتكون) التجاري  األصل  من  لجزء)

متجران للجزارة) مطبخ،) من مطعم،)

سنوات) (5 ملدة) شواية  متجران،)

مقابل) (2022 تبتدئ من فاتح يون و)

مبلغ شهري)10000)درهم.

وتبع لهذا العقد تم تحرير ملحق)

بتاريخ املؤرخ  الحر  التس ي9   لعقد 

 22)سبتن 9)2022.

وغوري) ايت  اح ا  للس د  يعطي 

رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

الحر) التس ي9  حق  دال  (227757

للنطعم مطبخ،)الجزارة)،)ثالث متاجر)

وشواية بنفس الشروط.

247 P

STE. OOZY AUTOMOBILES
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 

قد) (،2022 أكتوار) (4 بتاريخ) تنارة 

املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة).

التسن ة):

.OOZY AUTOMOBILES SARL

الهدف اإلجتناعي :

أشغال صفائح معدن ة.

إصالح ه اكل الس ارات.

م كان كي للس ارات.

ب ع أجزاء)الس ارات.
رأسنال الشركة: في 100.000.00 

درهم مقسنة إلى 1000 حصة بق نة 

100 درهم، للحصة الواحدة.

الس د اسناع لي العالوي أسامة 

500 حصة.

عبد  العالوي  اسناع لي  الس د 

العزيز 500 حصة.

املدة : )) سنة ابتدء من التأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنةما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.

 11( بلوك) (2 رقم) محل  (: املقر)

هرهورة) الزرقاء) اإلقامات  (H عنارة)

تنارة.
املسي9):)الس د إسناع لي العالوي)

أسامة.
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.13753(

248 P

MEGA OUVRAGE SNC
شركة التضامن

رأسنال الشركة : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتناعي : رقم 882، شقة 

واقعة بالطابق األول حي موالي 

إسناع ل قطاع 2 سال

السجل التجاري : )3035

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر (2022 أغسطس) (25  بتاريخ)

)ما يلي):

 C( من& الشركة  اسم  تغ ي9 

 MEGA إلى) (Z SOLUTIONS

. OUVRAGE SNC

للشركة) اإلجتناعي  املقر  تحويل 

24)شارع أمي9 س دي محند) من رقم)

العنوان) إلى  القرية سال  الرشاد  حي 

واقعة) شقة  (882 رقم) ب  الكائن 

إسناع ل) موالي  حي  األول  بالطابق 

قطاع)2)سال.

ب ع األنصبة التال ة):

ب ع)166.67)نصيبا منلوكة للس د)

أنصبة) (% (16,67 أي) زكرياء) فتحي 

البوزيدي) مصطفى  الس د  لصالح 

الطرفين متفقان على هذا الب ع.

ب ع)166.66)نصيبا منلوكة للس د)

أنصبة) (% (16,66 أي) زياد  شف ق 

البوزيدي) املصطفى  الس د  لصالح 

الطرفين متفقان على هذا الب ع.
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من) زياد  شف ق  الس د  استقالة 
الس د) فإن  هكذا  الشركة  تس ي9 
يبقى هو املسي9 الوح د) فتحي زكرياء)

للشركة لفت9ة غي9 محدودة.
اإلجتناعي) الهدف  نطاق  توس ع 

بإضافة نشاط:
نشاط) وتحديد  العامة،) التجارة 
وآالت) مواد  في  والتصدير  اإلستي9اد 

النجارة.
وفقا) األسا�سي  النظام  تحديث 
بتعديل) عل ه  املد لة  للتعديالت 

مواده)2)و3)و4)و6)و7)و).
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 3(7(8 رقم) تحت  بسال  اإلبتدائ ة 

بتاريخ)11)أكتوار)2022.
249 P

 PATHE CALIFORNIE
CASABLANCA

شركة أسهم مبسطة ذات شريك 
واحد

ذات الرأسنال : 368.000.00.)3 
درهم

املقر اإلجتناعي : 17 زنقة البحت9ي 
حي كوتتي الدارالب ضاء املغرب
املسجلة بالسجل التجاري 

للدارالب ضاء تحت عدد )40654
إعالن قانوني

للشركة) الوح د  الشريك  قرر 
بتاريخ)30)سبتن 9)2022)ما يلي:

أسهم) إلى شركة  الشركة  تحويل 
 SASU واحد) شريك  ذات  مبسطة 
 (6-5 رقم) القانون  ألحكام  وفقا 

بص غته املعدلة واملتننة.
األسا�سي) النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة وفقا لذلك.
تم اإليداع القانوني:)بقلم املحكنة)
بتاريخ بالدارالب ضاء)  التجارية 
عدد) تحت  (2022 أكتوار) (20  
التعديلي) والتسج ل  (842352
للدارالب ضاء) التجاري  بالسجل 
تحت عدد) (2022 أكتوار) (20 بتاريخ)

.34643
لإليداع)
الرئيس

250 P

 FRAENKISCHE INDUSTRIAL
PIPES MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة
ذات الرأسنال : 15.516.400.00 

درهم
املقر اإلجتناعي : بسكورة، تجزئة 
12 املجنع الصناعي أوالد صالح 

الدارالب ضاء املغرب
املسجلة بالسجل التجاري 

للدارالب ضاء تحت رقم 27)272
إعالن قانوني

العادي) الغي9  العام  الجنع  قرر 
للشركة في)13)أكتوار)2022:

الس د) باستقالة  علنا  اإلحاطة 
سف ان الزوات من مهامه كنسي9 بأثر)

فوري.
ب ت9) ست فن  الس د  تع ين 
أملاني الجنس ة من موال د) ويت9يتش،)
مسي9ا للشركة ملدة) (1(68 نوفن 9) ((

غي9 محددة واأثر فوري).
وتعديل النظام األسا�سي للشركة)

وفقا لذلك.
بقلم) (: القانوني) اإليداع  تم 
بالدارالب ضاء) التجارية  املحكنة 
تحت عدد) (2022 أكتوار) (24 بتاريخ)
التعديلي) والتسج ل  (842868
للدارالب ضاء) التجاري  بالسجل 
تحت عدد) (2022 أكتوار) (24 بتاريخ)

.35007
لإليداع)
املسي9

251

SEPALUMIC MAROC
شركة مساهنة

ذات الرأسنال : 8.000.000.00 
درهم

املقر اإلجتناعي : املركب الصناعي 
بسكورة، تجزئة 83 الدارالب ضاء 

املغرب
 املسجلة بالسجل التجاري 
للدارالب ضاء تحت 355)10

إعالن قانوني
غي9) العام  الجنع  اجتناع   الل 
يول و) (2( بتاريخ) للشركة  العادي 

2022)تقرر ما يلي):

الزيادة من رأسنال الشركة بدمج)
 2.360.000.00 بنبلغ) احت اط ات 

درهم ل بلغ)8.000.000.00)درهم.
األسا�سي) النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني:)بقلم املحكنة)
بتاريخ بالدارالب ضاء)  التجارية 
24)أكتوار)2022)تحت عدد)0)8428 
بالسجل) التعديلي  والتسج ل 
بتاريخ للدارالب ضاء)  التجاري 
 24)أكتوار)2022)تحت عدد)35017.

لإليداع)
املدير العام

251P مكرر

SEPALUMIC MAROC
شركة مساهنة

ذات الرأسنال : 5.640.000.00 
درهم

املقر اإلجتناعي : املركب الصناعي 
بسكورة، تجزئة 83 الدارالب ضاء 

املغرب
 املسجلة بالسجل التجاري 
للدارالب ضاء تحت 355)10

إعالن قانوني
إدارة) مجلس  ملداوالت  وفقا 
  2022 يول و) (12 الشركة املنعقد في)

تقرر ما يلي):
النهائي) باإلتنام  علنا  اإلحاطة 
الشركة) رأسنال  من  للتخف ض 
طريق) عن  بوقوع  سائر  معلل  غي9 
 3600 الشركة) أسهم  شراء) إعادة 
سهد بهدف إلغائها وفقا ألحكام املادة)
215)من القانون رقم)17-5))املتعلق)
بص غته) املساهنة،) بالشركات 

املعدلة واملتننة.
النظام) من  (8 البند) تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني:)بقلم املحكنة)
بتاريخ) بالدارالب ضاء)  التجارية 
18)أكتوار)2022)تحت عدد)3)8416 
بالسجل) التعديلي  والتسج ل 
بتاريخ) بالدارالب ضاء)  التجاري 
18)أكتوار)2022)تحت عدد)31233.

لإليداع)
املدير العام

252 P

مكتب اإلستشارة

FIDUTEMA)ش.م.م

رقم)163)شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم)

2)كومطراف)1)تنارة

الهاتف):)0537644248

الفاكس):)0537644764

 SETTIMO TRANS
SARL AU

إعالن عن تغ ي9 مقر الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 

قرر مسؤول شركة) (2022 يون و) (20

 SETTIMO TRANS  SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوح د ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغ ي9 

التالي الطابق الثاني رقم)5)شارع عنر)

ابن عبد العزيز القن طرة.

تح ين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني:) اإليداع  تم 

اإلبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 

 2022 أكتوار) (13 بتاريخ) بالقن طرة 

تحت رقم)4)28).
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AWAJ.AGRI
أواج أكري

ش.م.م.ش.و

الرأسنال اإلجتناعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتناعي : الشقة رقم 8 

العنارة رقم 30 زنقة موالي أحند 

الوك لي الرااط

بنقت�سى عقد توث قي مؤرخ بسال)

بتاريخ)7)أكتوار)2022)قد تم تأسيس)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

نشاطها) ويهدف  واحد  بشريك 
التجاري) والتدبي9  التس ي9  اإلجتناعي 

والصناعي والفالحي.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.

الس دة لعناية وفاء))1000)حصة.

سنة) ((( (: الشركة) نشاط  مدة 

النهائي أي من) التأسيس  من  ابتداء)

تاريخ وضع السجل التجاري.
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنةما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.

العنارة) (8 الشقة رقم) ( (: العنوان)
الوك لي) أحند  موالي  زنقة  (30 رقم)

الرااط.

تحت تس ي9):)الس دة لعناية وفاء.
التجاري) بالسجل  مق دة 

.16353(
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GHIZER AGRI
غيزر أكري

ش.م.م.ش.و

الرأسنال اإلجتناعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتناعي : الشقة رقم 8 

العنارة رقم 30 زنقة موالي أحند 

الوك لي الرااط

بنقت�سى عقد توث قي مؤرخ بسال)

بتاريخ)7)أكتوار)2022)قد تم تأسيس)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

نشاطها) ويهدف  واحد  بشريك 
التجاري) والتدبي9  التس ي9  اإلجتناعي 

والصناعي والفالحي.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 1000 ( زكرياء) القدوري  الس د 

حصة.

سنة) ((( (: الشركة) نشاط  مدة 

النهائي أي من) التأسيس  من  ابتداء)

تاريخ وضع السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنةما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.

العنارة) (8 الشقة رقم) ( (: العنوان)
الوك لي) أحند  موالي  زنقة  (30 رقم)

الرااط.

القدوري) الس د  (: تس ي9) تحت 

زكرياء.
التجاري) بالسجل  مق دة 

.163537
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SYNTEC SERVICES
SARL AU

رأسنالها : 2.400.000 درهم

 AVENUE 30 : مقرها االجتناعي

 OQBA(APPT(N°11 AGDAL -

RABAT

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

أغسطس) (31 بتاريخ) عرفي  بعقد 

قرر الشريك الواحد لشركة) (،2022

ذات) شركة  (SYNTEC SERVICES

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

2.400.000)درهم) الوح د،)رأسنالها)

ما يلي):

استقالة الس د بن دحنان احند)

من منصبه كنسي9 للشركة.

قاص دي) مرينة  الس دة  تع ين 

كنسي9ة للشركة ألجل غي9 محدودة.

القانون) وفق  (15 تعديل الفصل)

االسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

2022،)تحت رقم) 15)سبتن 9) بتاريخ)

.128858
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PHOENIX INDUSTRIES
شركة مساهنة مبسطة

رأسنالها : 1.000.000 درهم

املقر االجتناعي : الحي الصناعي مقر 

ج ندك الطابق الثاني، تنارة

تأسيس شركة مساهنة مبسطة
مساهنة) شركة  تأسيس  تم 

بالخصائص) تتنيز  التي  مبسطة 

التال ة):

التسن ة):)ف نكس اند ست9ي.

الصناعي) الحي  (: االجتناعي) املقر 

مقر ج ندك الطابق الثاني تنارة.

نشاط الشركة):

أو) التجارية  العنل ات  إدارة 

للخدمة) الزراع ة  أو  الصناع ة 

املدن ة او العسكرية.

إدارة أي نشاط صناعي أو  دماتي)

أو تجاري يتعلق على وجه الخصوص)

بص انة أو إصالح أو تجديد أو تشغ ل)

أي شكل من أشكال املركبات،)بشرط)

الحصول على الت9ا  ص التنظ ن ة)

والقانون ة واإلدارة املطلواة للن�سي)

قدما في ذلك.

املتنوعة،) والتطوير  البناء) أعنال 

البناء،) اإليجار،) الب ع،) الشراء،)

اإلدارة) اإلدارة،) الق نة،) في  التغ ي9 

العقارات) لجن ع   والتشغ ل 

أو مجنوعات األصول الثابتة.
لقد تم تحديد) (: راسنال الشركة)
رأسنال الشركة في)1.000.000)درهم)

ق نة) سهم،) (10.000 إلى) مقسنة 

السهم الواحد)100)درهم.

تم تع ين الشركة) (: إدارة الشركة)

بالس د) منثلة  لدينك  هو  ج ل ه 

جنال بن دحنان كرئيس مدير عام)

للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 9.

لدى) التأسيس  وثائق  إيداع  تم 

التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

(،2022 أكتوار) (17 يوم) بتنارة 

وعل ه حصلت الشركة على السجل)

التجاري رقم)137545.
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FOIS 5
عرفي) أو  توث قي  عقد  بنقت�سى 

مؤرخ في الرااط بتاريخ))1)أغسطس)

ذات) تأسيس شركة  تم  قد  (،2022

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

الهدف االجتناعي):

وقطع) النارية  الدراجات  تسويق 

الغ ار.

والتسويق) والتصدير  االستي9اد 

جن ع املواد واملنتجات.

توزيع و دمات مختلفة.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 1000 صالح) ايت  أيوب  الس د 
حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)
31)ديسن 9 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.
15)شارع أبطال شقة رقم) (: املقر)

4،)أكدال،)الرااط.
املسي9):)الس د أيوب أيت صالح.

(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 
163481)بالرااط.
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STE ZINAD SERVICES
SARL AU

راسنال : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4، أكدال، الرااط
 27 بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
تأسست شركة) قد  (،2022 سبتن 9)

والتي تحنل الخصائص التال ة):
.ZINAD SERVICES(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 
مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د.
املباني) أمن  (: االجتناعي) الهدف 

العامة أو الخاصة.
 100.000 (: الشركة) راسنال 

درهم.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)
31)ديسن 9 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج ل.
شارع) (15 (: االجتناعي) املقر 
أكدال،) (،4 رقم) الشقة  األبطال،)

الرااط.
التس ي9) مهنة  أن طت  (: التس ي9)
إلى الس دة أم نة الزع م لفت9ة غي9)

محدودة.
بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 

بالرااط.
رقم السجل التجاري):)163515.
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BENMHATA SL
SARL

تاسيس رشكة
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
تم وضع القانون) (،2022 يون و) (2(  
مسؤول ة) ذات  لشركة  االسا�سي 
املعط ات) تحت  وذلك  محدودة 

التال ة):
 BENMHATA شركة) (: التسن ة)

.SL
مقاول) مقهى،) (: الشركة) غرض 

تجاري،)منون))منظم حفالت).
حي شراكا عين) (874 رقم) (: املقر)

عودة،)تنارة.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
)))سنة ابتداء)من تاريخ تسج لها في)

السجل التجاري.
بنبلغ) حدد  (: الشركة) رأسنال 

100.000)درهم.
مقسنة إلى)1000)حصة،)ب)100 
محررة) مكتتبة،) للواحدة،) دراهم،)

وموزعة كالتالي):
 500 بننحطا) عثنان  الس د 

حصة.
الس دة عنر بننحطا)500)حصة.

املجنوع):)1000)حصة.
:)تسي9 الشركة من طرف) التس ي9)
الس د عثنان بننحطا والس د عنر)

بننحطا ملدة غي9 محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكنة) الشركة  لنظام  القانوني 
بتاريخ وذلك  بتنارة   االبتدائ ة 

 24)أكتوار)2022.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)178).
رقم السجل التجاري):)137567.
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ALL SIDES
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2022 4)أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  االسا�سي 
تحت) وذلك  وح د  بنسي9  محدودة 

املعط ات التال ة):

 ALL SIDES شركة) (: التسن ة)

.SARL AU

البضائع،) شراء) (: شركة) غرض 
وإعادة ب عها،)أعنال متنوعة،)مقاول)

في التنظ ف.

 4 تجزئة) نواال ا  شارع  (4 (: املقر)

الرياض،) حي  (1 بلوك) (17 سكتور)

الرااط.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

)))سنةابتداء)من تاريخ تسج لها في)

السجل التجاري.
بنبلغ) حدد  (: الشركة) راسنال 

10.000)درهم.

 100 ب) 100)حصة،) مقسنة إلى)

و صصت) محررة  مكتتبة،) دراهم،)

بالكامل للس دة بن 9اه م نجاة.

:)تسي9 الشركة من طرف) التس ي9)

كنسي9ة) نجاة  بن 9اه م  الس دة 

وح دة ملدة غي9 محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكنة) الشركة  لنظام  القانوني 

 20 بتاريخ) وذلك  بالرااط  التجارية 

الشركة) سجلت  (،2022 أكتوار)

رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

.12(623
رقم السجل التجاري):)163433.
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CAFE CREPERIE JADE
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

وضع) تم  بتنارة،) (2022 مارس) (15

التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤول ة ذات شريك وح د.

 CAFE CREPERIE (: التسن ة)

.JADE

املقر االجتناعي):)تنارة)2)مسي9ة)4 
سكتور)14)رقم معنورة.

مدة الشركة):))))سنة.

 100.000 (: االجتناعي) الراسنال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

(: طرف) من  كلها  وحررت  اكتتبت 

الس د ملحرحر يونس)1000)حصة.

التس ي9):)الس د ملحرحر يونس.
السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 9 من كل سنة.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 
باملحكنة االبتدائ ة بتنارة بتاريخ)13 

أبريل)2022،)تحت رقم))13601.
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TOTAL WORK
SARL AU

املؤرخ) العام  الجنع  بنقت�سى 
قرر) (،2022 أكتوار) فاتح  بتاريخ 
 TOTAL للشركة) الوح د  الشريك 
تحت) املسجلة  (WORK SARL AU
االبتدائ ة) باملحكنة  (1344(5 رقم)

بتنارة التعديالت التال ة):
للشركة) االجتناعي  الهدف  تغي9 

ل صبح كالتالي):
االستقدام) في  التوسط 

والتوظ ف.
وعروض) طلبات  بين  التوف ق 
الوس ط) يكون  أن  دون  التوظ ف 
طرفا في عالقة العنل التي قد تت9تب)

على ذلك.
تتعلق) أ رى  أي  دمة  عرض 
بالبحث عن عنل أو تهدف إلى تعزيز)

االندماج املنهي للباحثين عن عنل.
إتاحتهم) بهدف  موظفين  تع ين 
يسمى) ثالث  لطرف  مؤقتا 
في) مهامهم  الذي يضع  »املستخدم«)

مراقبة التنف ذ.
تجزئة) إلى  (: الشركة) مقر  تحويل 
 2( رقم) الثاني  الطابق  السعادة 

ساللم الشنال ة عين عت ق تنارة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 

26)أكتوار)2022،)تحت رقم)2116.
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STE SOFIA TECHNIQUE
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
الب ضاء،) بالدار  (2022 22)أكتوار)
تم وضع القانون التأسي�سي لشركة)

محدودة املسؤول ة.

 STE SOFIA (: التسن ة)

.TECHNIQUE SARL

املراقبة) (: االجتناعي) الهدف 

التقن ة للنركبات.

املقر االجتناعي):)180)زنقة أبو بكر)

الوهراني الف ل ت الدار الب ضاء.

مدة الشركة):))))سنة.

 100.000 (: االجتناعي) الراسنال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

الس د نج ب رايس)334)حصة.

 333 العكاش) عكاش  الس د 

حصة.

الس د نوفل  ل ل)333)حصة.

التس ي9):)الس د عكاش العكاش.

السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

غلى)31)ديسن 9 من كل سنة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

الب ضاء) بالدار  التجارية  باملحكنة 

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

.35186
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PNEUMATIQUE LYAMANI
SARL AU

تعديالت بالشركة
املحل) من  الشركة  مقر  تحويل 

رقم) املتواجد في تجزئة حويض املاء)

17)الصخي9ات،)تنارة إلى تجزئة عين)
األول) الطابق  (200 رقم) (03 الح اة)

الصخي9ات تنارة.

من) الشركة  تسن ة  تغ ي9 

 PNEUMATIQUE LYAMANI SARL

 OULYAM TRANS SARL إلى) (AU

.AU

ل صبح) الشركة  نشاط  تغ ي9 

كالتالي):

مقاول في نقل البضائع.

األعنال املختلفة أو البناء.

القديم،) الشركة  نشاط  الغاء)

تاجر عجالت،)غسل الس ارات.
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معدات وأكسسوارات) ب ع وشراء)
الس ارات.

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة،)تنارة تحت رقم)101).
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HOB ATELIER
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : IMM 30 APPT

 8 RUE(MOULAY(AHMED
LOUKILI HASSAN-RABAT

RC : 163445
TP : 25109532
IF : 53226292

ICE : 003166593000020
تاسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة بشريكة وح دة
حرر) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم) (،2022 أكتوار) (3 يوم) بالرااط،)
ذات) لشركة  االسا�سي  النظام  وضع 
وح دة) بشريكة  محدودة  مسؤول ة 

ذات املنيزات املبينة ف نا يلي):
.H O B ATELIER(:(التسن ة

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
بشريكة) محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح دة.
في) حدد  (: الشركة) راسنال 
 1000 إلى) مقسنة  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 بنبلغ) حصة،)
الشريكة) ملك ة  في  كلها  الواحدة،)
ورثني) وحود  ابن  الس دة  الوح دة 

حورية.
(،30 العنارة) (: االجتناعي) املقر 
الشقة)8،)زنقة موالي احند الوك لي،)

حسان،)الرااط.
الهندسة) (: التجاري) النشاط 

املعنارية.
التس ي9):)الس دة ابن وحود ورثني)

حورية ملدة غي9 محددة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
بتاريخ) (12(637 رقم) تحت  بالرااط 

21)أكتوار)2022.
رقم السجل التجاري):)163445.
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BERANDALUS
تاسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة وذات الشريك الوح د

بتاريخ))1)أكتوار)2022،)تم وضع)

قانون منظم لشركة ذات املسؤول ة)

الوح د) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املنيزات التال ة):

BERANDALUS،)ذات) (: التسن ة)

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

االستي9اد) عنلة،) تجارة  الغي9،)

والتصدير.....

الراسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كارتي):

هشام) رش دي  ال 9هومي  الس د 

1000)حصة.

املقر االجتناعي):)حي الوحدة بلوك)
E3(8)رقم)05)الع ون.

الس د) طرف  من  تسي9  (: اإلدارة)

غي9) ملدة  هشام  رش دي  ال 9هومي 

محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بالع ون)

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (21 بتاريخ)

.4346(
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RYZ EQUIPEMENT
تاسيس شركة

بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (،2022 24)أكتوار)

الشركة ذات املنيزات التال ة):

.RYZ EQUIPEMENT(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو  ارجه):

تجارة عامة كل) أشغال مختلفة،)

نشاط تجاري فالحي مالحي و دمات.

:)الحي اإلداري زنقة) املقر الرئي�سي)
السنراء،)رقم)18)الع ون.

الرأسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

فئة)100)للواحدة في ملك الس د عبد)

العالي بن الشانع.

الس د) تس ي9 من طرف  (: اإلدارة)

عبد العالي بن الشانع.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بالع ون)

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (،2022/3138

.43515
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AFFAIR COMPANY
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
 وذات الشريك الوح د

بتاريخ)13)أكتوار)2022،)تم وضع)

قانون منظم لشركة ذات املسؤول ة)

الوح د) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املنيزات التال ة):

(،AFFAIR COMPANY(:(التسن ة

وذات) املحدودة  املسؤول ة  ذات 

الشريك الوح د.

نقل) األسناك،) ب ع  (: الهدف)

البضائع لحساب الغي9،)تجارة عامة،)

االستي9اد والتصدير.....

الراسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كارتي):

الس د ج ار محند)1000)حصة.

املقر االجتناعي):)حي الوحدة بلوك)
E3(8)رقم)06،)الع ون.

الس د) طرف  من  تسي9  (: اإلدارة)

ج ار محند ملدة غي9 محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بالع ون)

تحت رقم) (،2022 أكتوار) (13 بتاريخ)

.4336(
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STE RENGO SUD SARL AU

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

BOUJDOUR

CAPITAL : 10.000 DH

GSM : 06613(6610

I C E : 001758838000052

R C : 1177( DE LAAYOUNE

C N S S : (303611

I F : 18800425 

STE OUALALAL SECURITE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بنوجب 

الشركاء) قرر  (،2022 17)أكتوار)

ما يلي):

تفويت عبد هللا ولالل)1000)سهم)

من حصته إلى الس د عابد الفاهم.

عابد) الس د  إلى  يعهد  (: التس ي9)

الفاهم ملدة غي9 محدودة.

باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 

24)أكتوار) االبتدائ ة بالع ون بتاريخ)

2022،)تحت رقم))2022/312.
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 ACADEMIE ESPOIR ET

REVANCHE PRIVEE
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

تم وضع قوانين) (،2022 16)سبتن 9)

الشركة ذات املنيزات التال ة):

 ACADEMIE ESPOIR (: التسن ة)

.ET REVANCHE PRIVEE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو  ارجه):

ارشاد) املتعلقة  األنشطة  جن ع 

ومواكبة الشركات واألشخاص...

عنارة) (12 رقم) (: الرئي�سي) املقر 

الخي9 زنقة املعدر حي السالم أكادير.

الراسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

ملك) في  للواحدة  درهم  (100 فئة)

الس د هوش محند.
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الس د) تس ي9 من طرف  (: اإلدارة)
هوش محند.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية بأكادير) ( الضبط باملحكنة)
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (1( بتاريخ)

4032،)سجل تجاري رقم)53243.
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GL FACILITY
SARL AU

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
االستثنائي والنظام االسا�سي املحين)

بتاريخ)))أبريل)2021،)تم ما يلي):
نقل املقر االجتناعي من)26)شارع)
مرس السلطان الشقة رقم)3،)الطابق)
األول الدار الب ضاء)إلى الطابق األول)
 12 تجزئة رياض أوالد مطاع قطاع)

رقم)02)تنارة.
القانوني لدى كتابة) وتم اإليداع 
الضبط باملحكنة التجارية في الدار)
(،2022 أكتوار) (24 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)61)842.
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مكتب أقصبي
مجنوعة ف دين ون أنت9ناس ونال

شارع فاس رقم)77،)طنجة
الهاتف):)324427)053

HOWSY
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤول ة
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
بطنجة في))1)مارس)2022،)تم إعداد)
محدودة) لشركة  االسا�سي  القانون 
تتلخص  صائصها)  املسؤول ة،)

كنا يلي):
(: اسم) الشركة  تتخذ  (: التسن ة)

.HOWSY SARL AU
موضوع الشركة):

يتنثل موضوع الشركة،)بنا يلي):
التطوير العقاري بكافة أشكاله.

العنل ات) جن ع  عام،) وبشكل 
واملال ة،) والصناع ة  التجارية 
باملنقوالت،) واملتعلقة  والعقارية 
باملواض ع) مباشر  بشكل  املرتبطة 
أن) والتي من شأنها  املذكورة أعاله،)

تسهم في تطوير الشركة.

املقر الرئي�سي للشركة):)حدد املقر)

الرئي�سي للشركة بطنجة،)مركز نريا،)
رقم)13،)شارع ولي العهد رقم)183.

مدة الشركة):))))سنة ابتداء)من)

تاريخ تكوينها النهائي.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسنال 

10.000)درهم مقسنا إلى)100)حصة)

لكل) درهم  (100 بق نة) الشركة  في 

حصة،)مخولة للس دة):

نادية حن تي)100)حصة.

الشركة) يسي9  (: التس ي9) ه ئة 

شخص ذاتي واحد أو عدة اشخاص)

ال،) أم  شركاء) كانوا  سواء) ذات ين،)

بصفته مسي9ا):

وقد عين مسي9ا للشركة ملدة غي9)

محدودة):

مغرا ة) حن تي،) نادية  الس دة 

 1((0 أبريل) (5 مولودة في) الجنس ة،)

التعريف) لبطاقة  حاملة  بتيزنيت،)

قاطنة) (،JE25534( رقم) الوطن ة 

املالح) الواد  أحريق  حي  بنرت ل،)

الطريق الجهوية زنقة ورقم)18.

االحت اطي) بعد  صم  (: األرااح)

الصاف ة) األرااح  توزع  القانوني،)

التي) بحسب الحصص  الشركاء) بين 

ينلكونها في الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

بتاريخ) بطنجة  التجارية  املحكنة 

30)مارس)2022.
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ARTELIA MAROC
SA

السجل التجاري بالرااط
رقم 1)721

تع ين عضو جديد ملجلس اإلدارة
يون و) (30 بتاريخ) ملحضر  وفقا 

الجنع العام العادي لشركة) (،2022

مال) برأس  (ARTELIA MAROC

ومقرها) درهم،) (600.000 قدره)
 LA PINEDE زنقة) االجتناعي ب15)

الرااط،) السوي�سي،) (،RHOMARA
املغرب ومسجلة في السجل التجاري)

تحقق (،721(1 بالرااط تحت الرقم)

 FRANÇOIS الس د) استقالة  من  (

كعضو) مهامه  من  (RAMBOUR

الس د) وتع ين  اإلدارة  مجلس 

PIERRE ETIENNE PICARD)كعضو)

جديد ملجلس اإلدارة.

بعد هذه االستقالة وهذا التع ين)

يتشكل مجلس اإلدارة على) الجديد،)

النحو التالي):
رئيس) (ALAIN DEFOR الس د)

مجلس اإلدارة.

عضو) (PIERRE PICARD الس د)

مجلس اإلدارة.

 MATHIEU CHEVEREAU(الس د

عضو مجلس اإلدارة.

FABIEN BARQUE)عضو) الس د)

مجلس اإلدارة.

(،NICOLAS DELIGNY والس د)

املدير العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجارية  املحكنة  ضبط 

تحت رقم) (،2022 24)أكتوار) بتاريخ)

.12(647
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 AL DAHRA MOROCCO

FACTORIES
السجل التجاري للرااط : 134587

إعادة رسنلة الشركة
يون و) (30 بتاريخ) ملحضر  وفقا 

لشركة) الوح د  الشريك  (،2022

 AL DAHRA MOROCCO
FACTORIES،)رأسنالها):)1.000.000 

ويقع مكتبها الرئي�سي في رقم) درهم،)
القسم) الذهب،) قضيب  زنقة  (،10

الرااط،) الرياض،) حي  (،G بلوك) (،6

التجارية) املحكنة  لدى  واملسجلة 

بالرااط تحت رقم)134587،)قرر):
زيادة رأس املال بنبلغ)8.740.200 

درهم) (1.000.000 من) لي9تفع  درهم 

طريق) عن  درهم  ((.740.200 إلى)

النقدية) املؤكدة،) الديون  تعويض 

املقابلة) الشركة،) على  واملستحقة 

للحساب الجاري للشريك الوح د.

طريق) عن  املال  راس  تخف ض 
است عاب الخسائر بنبلغ)8.740.200 
 (.740.200 من) لتخف ضه  درهم 

درهم إلى)1.000.000)درهم.
التعديل املقابل للنظام االسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط،) التجارية  املحكنة  ضبط 
الرقم) تحت  (،2022 24)أكتوار) في)

.12(64(
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 AL DAHRA TRADING
MOROCCO

السجل التجاري للرااط : 133701
استنرار نشاط  الشركة

يون و) (30 بتاريخ) ملحضر  وفقا 
 AL الشريك الوح د لشركة) (،2022
DAHRA MOROCCO،)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د،)راسنالها):)100.000)درهم،)
مكتبها الرئي�سي بالرااط رقم)10،)زنقة)
بلوك) (،6 القسم) الذهب،) قضيب 
واملسجلة) الرااط،) الرياض،) حي  (،G
بالرااط) التجارية  املحكنة  لدى 
عدم) قرر  (،133701 الرقم) تحت 
حل الشركة ومواصلة نشاطها وفقا)

ألحكام املادة)86)من القانون)6.5).
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط،) التجارية  املحكنة  ضبط 
الرقم) تحت  (،2022 24)أكتوار) في)

.12(648
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ELECTRONIC HOLDING
SAS

السجل التجاري : 36871
مواءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

القانون رقم )20.1 وتغ ي9 الرئيس
يون و) (30 بتاريخ) ملحضر  وفقا 
2022،)الجنع العام املشت9ك لشركة)
(،ELECTRONIC HOLDING SAS
ويقع) درهم،) (3.110.000 براسنال)
الب ضاء،) الدار  في  الرئي�سي  مكتبها 
بوسكورة) (MURIERS شارع) (،101
املحكنة) لدى  واملسجلة  (،20180
رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

36.871،)قرر):
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القانون) الشركة ألحكام  إ ضاع 
رقم) للقانون  املكنل  (،1(.20 رقم)
الخامس) الباب  إلغاء) بعد  (05.(6
واعتناد) (،(5.17 القانون) من  عشر 
مع) ومنسجم  جديد  اسا�سي  نظام 
بعد) (،1(.20 رقم) القانون  احكام 

تعديله وتكن له للقانون)6.05).
 FABIO الس د) والية  تأك د 
للشركة،) كرئيس  (GUALANDRIS
استنرت) القرارات،) لهذه  نت جة 
شركة) شكل  في  الوجود  في  الشركة 

االسهم املبسطة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت) (،2022 أكتوار) (7 في) الب ضاء)

الرقم)840687.
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STMICROELECTRONICS
SAS

السجل التجاري : 20.047
مواءمة النظام األسا�سي للشركة 

مع القانون رقم )20.1 ونهاية والية 
أعضاء مجلس اإلدارة

يون و) (30 بتاريخ) ملحضر  وفقا 
2022،)الجنع العام املشت9ك لشركة)
(،STMICROELECTRONICS SAS
ويقع) درهم،) (66.000.000 براسنال)
الب ضاء،) الدار  في  الرئي�سي  مكتبها 
بوسكورة) (- (MURIERS شارع) (،101
املحكنة) لدى  واملسجلة  (،20180
رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

20.047،)قرر):
القانون) ألحكام  الشركة  إ ضاء)
رقم) للقانون  املكنل  (،1(.20 رقم)
الخامس) الباب  إلغاء) بعد  (05.(6
واعتناد) (،(5.17 القانون) من  عشر 
مع) ومنسجم  جديد  أسا�سي  نظام 
بعد) (،1(.20 رقم) القانون  أحكام 

تعديله وتكن له للقانون)6.5).
مجلس اإلدارة) مهام أعضاء) إنهاء)
 FABIO GUALANDRIS الس د)
والس د) (ADEL IBRAHIM والس د)
تع ين) وعدم  (ALEXIS REROLLE

أعضاء)مجلس إدارة جدد.

 FABIO الس د) والية  تأك د 

GUALANDRIS)كرئيس للشركة.

استنرت) القرارات،) لهذه  نت جة 

شركة) شكل  في  الوجود  في  الشركة 

االسهم املبسطة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

الب ضاء) بالدار  التجارية  املحكنة 

الرقم) تحت  (،2022 7)أكتوار) في)

.840688
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ASRI PROMO H3A
SARL AU

 رأسنالها : 100.000 درهم

عند ن دوم بالرااط، ديور الجامع، 

400، شارع الحسن الثاني، عنارة 

بدر، شقة 5

ICE(n°003.172.422.000.068

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
بشريك وح د

بتاريخ) مؤرخ  عرفي  بعقد 

بالرااط) ومسجل  (2022 12أكتوار)

وضع) ( تمَّ (،2022 14)أكتوار) بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤول ة بشريك وح د  صائصها)

كالتالي:)

ه3أ) برومو  عسري  التسن ة:)

شركة محدودة املهام بشريك وح د.

الشركاء):)الس د العسري امحند،)

(،Z102.240 عدد) وطن ة  بطاقة 

شريك وح د.))

اإلنعاش) (: الشركة) أهداف 

العقاري.

ن دوم) عند  (: االجتناعي) املقر 

شارع) (،400 ديور الجامع،) بالرااط،)

الحسن الثاني،)عنارة بدر،)شقة)5.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تسج ل الشركة بالسجل التجاري.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسنة 

درهم مكتتبة كاملة من طرف) (100
العسري) الس د  الوح د  الشريك 

امحند.

العسري) الس د  عين  (: التس ي9)

امحند مسي9ا لتنث ل وتس ي9 الشركة)

كافة) إعطائه  مع  محددة  غي9  ملدة 

وما) (16 للفصل) تبعا  الصالح ات 

بعده من القانون األسا�سي.

السنة االجتناع ة:)من فاتح يناير)

إلى)31)دجن 9.

األرااح):)5%)مخصصة لالحت اطي)

للشريك) يننح  والباقي  القانوني،)

حسب) بالشركة  يبقى  أو  الوح د 

قرارات الجنوع العامة للشركة.)

اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 

املحكنة) ضبط  كتابة  لدا  القانوني 

التجارية ملدينة الرااط يوم)27)أكتوار)

وتم) (12(.765 عدد) تحت  (2022
التجاري) بالسجل  الشركة  تسج ل 

تحت عدد))163.56.
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ITKA CAPITAL
SARL 

برأسنال 100.000 درهم
رياض األندلس، س ف  ا 1، اقامة 

82، الشقة 15، حي الرياض،الرااط 

ICE : 003.175.095.000.065

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة
18)ماي) بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بتاريخ) بالرااط  ومسجل  (2022
القانون) وضع  ( تمَّ يون و2022،) (15

األسا�سي لشركة محدودة املسؤول ة)

 صائصها كالتالي):

التسن ة):))إتكا كابيتال ش.)م.)م.

الشركاء):)

الس د القباج أحند حاتم،)ب.و.)

.AA 50.270(عدد

الس دة بوطالب اتري،)ب.و.)عدد)

.AA 2(.(64

أهداف الشركة):)املشاركة في رأس)

املال الشركات)-هولدينك-.
املقر االجتناعي):)رياض األندلس،)

(،15 الشقة) (،82 اقامة) (،1 س ف  ا)

حي الرياض،)الرااط.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تسج ل الشركة بالسجل التجاري.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسنة 

الشركاء) بين  موزعة  درهم  (100

بنعدل.

حصة للس د القباج أحند) ((((

حاتم وحصة واحدة للس دة بوطالب)

اتري.

القباج) الس د  عين  (: التس ي9)

 AA 50.270 أحند حاتم،)ب.و.)عدد)

مسي9ا لتنث ل وتس ي9 الشركة ملدة غي9)

محددة مع إعطائه كافة الصالح ات)

تبعا للفصل)15)وما تبعه من القانون)

ملزمة) الشركة  وتصبح  األسا�سي 

بإمضائه.

السنة االجتناع ة:)من فاتح يناير)

إلى)31)دجن 9.

األرااح):)5%)مخصصة لالحت اطي)

القانوني،)والباقي يقسم على الشركاء)

حسب حصصهم.

اإليداع) تم  (: التجاري) السجل  (

املحكنة) ضبط  كتابة  لدا  القانوني 

اكتوار) (27 يوم) بالرااط  التجارية 

وتم) (12(.763 عدد) تحت  (2022

التجاري) بالسجل  الشركة  تسج ل 

بالرااط تحت عدد)163.565.
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ROYAL GOLF DE FES

SA

تغ ي9 اسم الشركة
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 غي9 العادي املنعقد في الرااط بتاريخ

 15)ديسن 9)2018،)تقرر ما يلي):

االسم) إلى  الشركة  اسم  تغ ي9 

التالي:

.MADAËF GOLFS 

باملحكنة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية في الرااط تحت رقم)865)2 

يوم)11)مارس))201.
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NADALIMED SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تأسيس) تقرر  بسال  (2022 3)أكتوار)
بشريك) املسؤول ة  محدودة  شركة 

وح د.
بالخصائص التال ة):

نادال ن د) (: االجتناع ة) التسن ة 
سي9فيس.

حدائق) إقامة  (: االجتناعي) املقر 
(،10 أوه شقة) عنارة  (03 رمانة رقم)

سال الجديدة،)سال.
املواد الطب ة) ب ع وشراء) (: الهدف)

والتجارة.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

إحداثها الفعلي.
من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 
ديسن 9 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: االجتناعي) الراسنال 
 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

حصة بق نة)100)درهم.
من) مسي9ة  الشركة  (: التس ي9)
طرف الس د أحند بنعلي املدة غي9)

محدودة.
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.36(1(
باملحكنة) الطلب  إيداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بسال  االبتدائ ة 

2022،)تحت الرقم)875)3.
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شركة موسكو - برومو
ش.م.م

حي الوفاق شارع محند الخامس 
رقم 204 سلوان الناضور

تأسيس شركة
بتاريخ) موقع  عقد  بنحضر 
شركة) تأسست  (2022 أكتوار) (5
األوصاف) ذات  املسؤول ة  محدودة 

التال ة):
(- :)شركة)»موسكو) االسم الكامل)

برومو«)ش.م.م.

املهنة):)الوساطة النقدية):))تحويل)
تسوية) (- العنالت) صرف  (- األموال)

الفواتي9).
حي الوفاق شارع) (: املقر الرئي�سي)
سلوان) (204 رقم) الخامس  محند 

الناضور.
املدة):))))سنة من تاريخ تأسيسها.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)
مقسم على)1000)سهم ب ق نة)100 

درهم للسهم.
املساهنين):

البطاقة) رقم  (: ايوج ل) حسن 
الوطن ة)62)288س):)200)سهم.

البطاقة) رقم  (: ايوج ل) املختار 
الوطن ة)4241)7س):)400)سهم.

البطاقة) رقم  (: ايوج ل) يوسف 
الوطن ة)748534س):)400)سهم.

:)تسي9 الشركة من طرف) التس ي9)
املختار ايوج ل وحسن ايوج ل.

:)تم اإليداع لدى سكرتي9) اإليداع)
بنحكنة) والتسج ل  الضبط  مكتب 
 2022 أكتوار) (20 بتاريخ) الناضور 

تحت رقم)4615.
اإلمضاء
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VLASSOV SERVICES شركة
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) تم وضع  (2022 أكتوار) (20
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة لتكون  اص تها كالتالي):
 SOCIETE VLASSOV (: التسن ة)

SERVICES SARL AU
مركز سوق) (11 (: املقر االجتناعي)

مسكالة عنالة الصويرة،)الصويرة.
املوضوع):)للشركة مهام تتجلى في):
تكنولوج ا) دعم  تقديم  دمات 

املعلومات.
10.000)درهم مجزأة) (: رأس املال)
درهم) (100 100)حصة من فئة) على)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

 100 (: فالسوف) اندري  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

املجنوع):)100)حصة.

املدة):))))سنة.

الشركة) تسي9  (: الوح د) التس ي9 

من طرف الس د اندري فالسوف.

السنة املال ة):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسن 9 من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 

 2022 أكتوار) (26 بتاريخ) بالصويرة 

تحت رقم)22/415)والشركة مسجلة)

برقم) للصويرة  التجاري  السجل  في 

.63(1
بنثابة مقتطف
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مكتب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م

رأسنال الشركة):)100.000)درهم

مقرها االجتناعي):)شارع الحسن الثاني

عنارة البنك املغربي للتجارة الخارج ة

مكتب رقم))،)الناضور

س.ت):)5415

NADOR QUALITE
SARL AU

رأسنال الشركة : 1.000.000 درهم

مقرها االجتناعي : )11، حي 
صوناص د، سلوان، الناضور

س.ت : )631

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

 NADOR QUALITE SARL لشركة)
قرر (،2022 أكتوار) (24 بتاريخ) (AU 

)ما يلي):

بإضافة) الشركة  غرض  تعديل 

مقاول في األشغال املختلفة) (: نشاط)
مقاول) (: نشاط) واحذف  البناء.) أو 

حراسة ومراقبة وأمن.
القانون) من  (3 البند) تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (25 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)4651.
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مكتب املحاسبة إيهاب استشارة
ش.ذ.م.م

رأسنال الشركة):)100.000)درهم
مقرها االجتناعي):)شارع الحسن الثاني
عنارة البنك املغربي للتجارة الخارج ة

مكتب رقم))،)الناضور
س.ت):)5415

A.M.I.R.I
SARL AU

en(liquidation
رأسنال الشركة : 10.000 درهم
مقرها االجتناعي : 172، حي 
صوناص د، سلوان، الناضور

س.ت : )640
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
أكتوار) (21 بتاريخ) (A.M.I.R.I لشركة)

2022،)قرر ما يلي):
االنحالل املسبق للشركة.

املصطفى،) هواان  الس د  تع ين 
مصف ا للشركة.

تع ين مقر الشركة مقرا للصف ة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 
 2022 أكتوار) (25 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)4650.
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 IMPRIMERIE LIBRAIRIE
PAPETERIE ARIJ

في مؤرخ  عرفي  عقد   بنقت�سى 
تم) قد  بالرااط،) (2022 أكتوار) (12
وضع القانون األسا�سي لشركة تحنل)

الخصائص التال ة):
 IMPRIMERIE (: التسن ة)
 LIBRAIRIE PAPETERIE ARIJ SARL

AU
ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
الهدف االجتناعي):
الطباعة الرقن ة.

مكتبة.
اللوازم املدرس ة.

اللوازم املكتب ة واألثاث واملعدات.
واملواد) الكنب وتر  معدات 

االستهالك ة.
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االستي9اد والتصدير.

التجارة.

األسواق العامة.
رأس املال):)10.000)درهم مقسنة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

الس د بدر اشناعو الفهري):)100 

حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 

ديسن 9 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج ل.

رقم) ج  بلوك  (: االجتناعي) املقر 

الطابق الثالث ديور الحومر حي) (82

يعقوب املنصور الرااط.

اشناعو) بدر  الس د  (: املسي9)

الفهري.
(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.163533

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط تحت رقم)732)12 

بتاريخ)27)أكتوار)2022.
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OMCE ATLANTIC
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

 2022 أغسطس) (2( بتاريخ) املنعقد 

تنت موافقة املسي9ين على استنرارية)

نشاط الشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022)تحت رقم)743)12.
ملخص من أجل النشر
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 LES CARRIERES DU

TAFILALET
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

 2022 أغسطس) (2( بتاريخ) املنعقد 

تنت موافقة املسي9ين على استنرارية)

نشاط الشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022)تحت رقم)708)12.
ملخص من أجل النشر
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BCV

مكتب االستشارة القانون ة بالرااط

الهاتف):)54.01.)05.37.2

AMROTEX
SARL

RC(N° : 50365/RABAT
ش.ذ.م.م برأسنال : 100.000 درهم

حل مسبق للشركة
االستثنائي) العام  للجنع  تبعا 
 2022 أغسطس) (17 بتاريخ) املنعقد 

قرر الشركاء)ما يلي):
حل مسبق للشركة مع الشروع في)

التصف ة ابتداء)من التاريخ املذكور.
دوار) (10 (: حدد مقر التصف ة في)

الدوم املنطقة الصناع ة الرااط.
تول ة الس د عنراوي محند حامل)
 A115481 رقم) الوطن ة  للبطاقة 

كنصفي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة)
التجارية بالرااط تحت رقم)640)12 

في)24)أكتوار)2022.
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BCV
مكتب االستشارة القانون ة بالرااط

الهاتف):)54.01.)05.37.2

SIRTCOM
SARL

RC(N° : 125053/RABAT
ش.ذ.م.م برأسنال : 100.000 درهم

حل مسبق للشركة
االستثنائي) العام  للجنع  تبعا 
قرر) (2022 يول و) (13 املنعقد بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):
حل مسبق للشركة مع الشروع في)

التصف ة ابتداء)من التاريخ املذكور.
زنقة) (15 (: حدد مقر التصف ة في)
 1 رقم) متجر  علي  س دي  اكلنان 

أكدال الرااط.
تول ة الس د رش د حبيب حامل)
 D(5(07 رقم) الوطن ة  للبطاقة 

كنصفي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة)
التجارية بالرااط تحت رقم)641)12 

في)24)أكتوار)2022.
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ESPACE D’ART 45
SARL AU

الزيادة في أهداف الشركة
بنقت�سى العقد العرفي بالقن طرة)
قررت) (2022 سبتن 9) (20 بتاريخ)
أهداف) في  الزيادة  العامة  الجنع ة 
منعش) بإضافة  وذلك  الشركة،)
ولوازم) أدوات  ب ع  بدل  عقاري 

حديدية،)وتنت املصادقة عليها.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) بالقن طرة  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2878).
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HAPPY LAND PRIVE
الحل املسبق للشركة

بتاريخ العرفي  العقد   بنقت�سى 
قررت الجنع ة) (2022 سبتن 9) (25  

العامة ما يلي):
الحل املسبق للشركة.

إبراء)ذمة املسي9.
منى) سيسد  الس دة  تع ين  تم 
بالق ام بأعنال الحل املسبق للشركة)

وكذلك التصف ة.
والتصف ة) الحل  مكان  حددت 
بالعنوان):)أوالد اوج ه)2)مجنوعة ب)

رقم)342)القن طرة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقن طرة   االبتدائ ة 
 12)أكتوار)2022)تحت رقم)2876).
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ANASRIT - TRANS
SARL AU

الزيادة في أهداف الشركة
بنقت�سى العقد العرفي بالقن طرة)
قررت) (2022 سبتن 9) (1( بتاريخ)
الجنع ة الزيادة في أهداف الشركة،)
املختلفة،) األعنال  بإضافة  وذلك 
وتنت) عامة،) بصفة  والتجارة 

املصادقة عليها.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالقن طرة بتاريخ)3)أكتوار)

2022)تحت رقم)8)27).
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MY PLACE
SARL

تفويت حصص
بتاريخ العرفي  العقد   بنقت�سى 

5)ماي)2022)قررت الجنع ة العامة)

ما يلي):

تفويت حصص):)لقد فوت الس د)

كان) التي  حصة  (500 برانكوش علي)

عثنان) الس د   تي  لفائدة  ينلكها 

كذلك فوت الس د أزرار عبد الصند)

حصة التي كان ينلكها لفائدة) (500

تقديم) مع  جواد  العدالي  الس د 

استقالتهنا.

كنا أصبح التقس م الجديد على)

النحو التالي):

الس د   تي عثنان):)500)حصة.

الس د العدالي جواد):)500)حصة.

ذمة السادة برانكوش علي) وإبراء)

وازرار عبد الصند إبراء)تاما.

وتع ين الس د العدالي جواد مسي9ا)

جديدا للشركة وله أوسع الصالح ات)

مع تح ين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقن طرة   االبتدائ ة 

رقم) تحت  (2022 أغسطس) (30  

.(2416
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SUOSI TRANS
SARL AU

تفويت حصص
بتاريخ العرفي  العقد   بنقت�سى 

بالقن طرة قررت) (2022 سبتن 9) (2(

الجنع ة العامة ما يلي):

تفويت حصص):)

لقد فوت الس د امل نوني بنعي�سى)

اللوغ) الس د  لفائدة  حصة  (500

محند وأصبح التقس م الجديد على)

النحو التالي):
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 500 (: عزيز) الظريف  الس د 

حصة.

الس د اللوغ محند):)500)حصة.

بأن) العامة  الجنع ة  أكدت  كنا 

الذي) هو  عزيز  الظريف  الس د 

أوسع) وله  الشركة  بتس ي9  سيتكلف 

الصالح ات.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقن طرة   االبتدائ ة 

 17)أكتوار)2022)تحت رقم)18)2).
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SUOSI TRANS
SARL AU

تفويت حصص
بتاريخ العرفي  العقد   بنقت�سى 

الجنع ة) قررت  (2022 سبتن 9) (7

العامة تفويت حصص):)

لقد فوت الس د أيت بلقايد  الد)

حصة التي كان ينلكها لفائدة) (100

حصة،) (50 عزيز) الظريف  الس د 

حصة) (50 والس د امل نوني بنعي�سى)

مع تقديم استقالته.

أصبحت) التفويت  لهذا  ونظرا 

الشركة مسي9ة من طرف السادة):

بنعي�سى) وامل نوني  عزيز  الظريف 

مع تغ ي9 الشكل القانوني إلى شركة)

محدودة املسؤول ة.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقن طرة   االبتدائ ة 

 22)سبتن 9)2022)تحت رقم))265).
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UNIVERS JEUX & GEEK
SARL

الحل املسبق للشركة
بنقت�سى العقد العرفي بالقن طرة)

قررت) (2022 أغسطس) (20 بتاريخ)

الجنع ة العامة ما يلي):)

الحل املسبق للشركة.

إبراء)ذمة املسي9.

إن الس د السعداوي نور هو الذي)

س قوم بأعنال الحل املسبق للشركة)

وكذلك التصف ة.

والتصف ة) الحل  مكان  حدد 
محند) زنقة  زاوية  (: التالي) بالعنوان 

 64 رقم) معنورة  وزنقة  العنراوي 

القن طرة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقن طرة   االبتدائ ة 

 21)سبتن 9)2022)تحت رقم)2643).
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ديوان األستاذ احند لحري�سي

موثق

زاوية شارع عبد املومن وشارع أنوال

الدار الب ضاء

OUTDOOR TRADING
ش.م.م.ش.و

تأسيس
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

الب ضاء)بتاريخ)20)سبتن 9)2022)تم)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

املنيزات التال ة):

 OUTDOOR (: التسن ة)

TRADING

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

املوضوع):

واملحالت) للشقق  الديكور  بائع 

بائع بالتقس ط استي9اد وتصدير.

 2 محج) (50 (: االجتناعي) املقر 
 10 5)رقم) مارس إقامة بي9وت طابق)

الدار الب ضاء.

املدة):))))سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)

مقسنة إلى)1000)حصة بق نة)100 

نقدا) بكاملها  للواحدة حررت  درهم 

ومخصصة للشريك الوح د الس دة)

نجوى سالوي.

التس ي9):)الشريك الوح د الس دة)

نجوى سالوي مسي9ة وح دة ملدة غي9)

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنة.

املصاريف) بعد  صم  (: األرااح)

العامة ومصاريف أ رى تنقل األرااح)

من جديد أو توزع على املساهنين.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكنة التجارية بالدار)

 2022 أكتوار) (18 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)841847.)وتم التسج ل في)

التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 

بالدار الب ضاء)تحت رقم)558821.
للخالصة واإلشارة

األستاذ احند لحري�سي
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D.N COMAT
شركة محدودة املسؤول ة

ذات الشريك الوح د

رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : 144 شارع 

محند سن حة إقامة جوهرة محند 

سن حة الطابق السادس شقة

رقم 35 الدار الب ضاء

تأسيس شركة
بنقت�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)

سبتن 9) (23 بتاريخ) الب ضاء) بالدار 

2022،)حرر القانون األسا�سي لشركة)

الشريك) ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د تحنل املواصفات التال ة):

D.N COMAT(:(التسن ة

الهدف):)هدف الشركة):

مقاول في نقل البضائع.

ب ع جن ع أنواع مواد البناء.

التجارة بجن ع أنواعها.

شارع) (144 (: االجتناعي) املقر 

محند سن حة إقامة جوهرة محند)

سن حة الطابق السادس شقة رقم)

35)الدار الب ضاء.

املدة):))))سنة.

حدد رأس) (: الرأسنال االجتناعي)

درهم موزع) (100.000 املال في مبلغ)

درهم) (100 حصة بق نة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

الس د دحيش نب ل)1000)حصة.

املجنوع):)1000)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

املسي9 الوح د الس د دحيش نب ل.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9.

إلنشاء) (%5 تقتطع) (: الحصص)

ويخصص) القانوني  االحت اطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل) الشركة  تسج ل  تم 

بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجاري 

18)أكتوار)2022)تحت رقم))55874.

300 P

 L’ATELIER SPA & HOUSE

BEAUTY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد

رأسنالها : 100.000 درهم

 املقر االجتناعي : تجزئة م نة 

رقم 17 عنت9ة، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 

بالقن طرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  لشركة 

بشريك وح د ذات املواصفات التال ة):

 L’ATELIER( SPA( & (: التسن ة)

.HOUSE BEAUTY SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

م نة) تجزئة  (: االجتناعي)  املقر 

رقم)17)عنت9ة،)القن طرة.

موضوع الشركة):)حالقة الس دات.

رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بق نة)100)درهم للواحدة.

املدة):))))سنة.

أسند إلى الس دة هجر) (: التس ي9)

بنشقرون.

التجاري) بالسجل  التق  د  تـم 

باملحكنة االبتدائ ة بالقن طرة تحت)

رقم)67005)بتاريخ)20)أكتوار)2022.
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 CAFTAN MAROCAIN 
AL OMNYA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك واحد

رأسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : زنقة 4) رقم 1440، 

حي الشباب، القن طرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 
بالقن طرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  لشركة 
بشريك وح د ذات املواصفات التال ة):

 CAFTAN MAROCAIN(:(التسن ة 
.AL OMNYA SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

 (4 زنقة) (: االجتناعي)  املقر 
رقم)1440،)حي الشباب،)القن طرة.

موضوع الشركة):)
 Tailleur( ou( Couturier( sur
 mesure( occupant( mois( de( trois

personnes)؛
 Vetement( confectionnes

.marchand(en(détail
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بق نة)100)درهم للواحدة.
املدة):))))سنة.

نب ل) الس د  إلى  أسند  (: التس ي9)
دراز.

التجاري) بالسجل  التق  د  تـم 
باملحكنة االبتدائ ة بالقن طرة تحت)

رقم)65635)بتاريخ)))يون و)2022.
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STE OJ.S.A SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

املقر االجتناعي : تجزئة الص اد 2 
رقم 75، القن طرة

تفويت حصص اجتناع ة
وتع ين مسي9 جديد

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 STE OJ.S.A لشركة) العادي  الغي9 

SERVICES)تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)500)حصة)

100)درهم للحصة) اجتناع ة بق نة)

في ملك الس دة الوج هي سارة لفائدة)

الس د الب اني عبد الصند)؛

املصادقة على تفويت)500)حصة)

100)درهم للحصة) اجتناع ة بق نة)

في ملك الس د الوج هي أنس لفائدة)

الس د زكرياء)الخطاوي.

الوج هي) الس دة  استقالة  قبول 

سارة والس د الوج هي أنس وتع ين)

مسي9) الب اني  الصند  عبد  الس د 

للشركة ملدة غي9 محدودة.

باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

االبتدائ ة بالقن طرة تحت رقم))1)2).
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DA2M TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد

املقر االجتناعي : )2 مكرر، زنقة 

هرون الرش د، إقامة أحد 1، مكتب 

رقم 1، القن طرة

تفويت حصص اجتناع ة
وتع ين مسي9 جديد

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 DA2M TRANS(الغي9 العادي لشركة

تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)500)حصة)

100)درهم للحصة) اجتناع ة بق نة)

دعنا�سي) منصور  الس د  ملك  في 

لفائدة الس د مصطفى عبود)؛

تحويل الشكل القانوني من شركة)

ذات مسؤول ة محدودة إلى شركة ذات)

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.

الس دمنصوري) استقالة  قبول 

مصطفى) الس د  وتع ين  دعنا�سي 

عبود مسي9 وح د للشركة ملدة غي9)

محدودة.

باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

االبتدائ ة بالقن طرة تحت رقم)))27).
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TACOS SQUARE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
املقر االجتناعي : مكتب رقم 3 

ياسنين 25 شارع يعقوب املنصور، 
القن طرة

تحويل املقر االجتناعي
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
الغي9 العادي بالقن طرة تقرر ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 
العنوان) من  للشركة  االجتناعي 
(،25 ياسنين) (3 مكتب رقم) (: القديم)

شارع يعقوب املنصور،)القن طرة.
زاوية) (54 (: الجديد) العنوان  إلى 
عبد) وموالي  الخامس  محند  زنقة 
(،1 رقم) متجر  املرجان  إقامة  هللا،)

الطابق األر�سي،)القن طرة.
باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاريخ)17)أكتوار)

2022)تحت رقم)26)2).
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KENI-ICE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رأسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : 26 زنقة أبي زرعة 

 )3 شارع موالي عبد الرحنان 
و86 مكرر، شارع موالي عبد الرحنان، 

عنارة A مكتب 7، القن طرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 
بالقن طرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
لشركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)

املواصفات التال ة):
.KENI-ICE SARL(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤول ة املحدودة.

 املقر االجتناعي):)26)زنقة أبي زرعة)
الرحنان) عبد  موالي  شارع  (3( 
و86)مكرر،)شارع موالي عبد الرحنان،)

عنارة)A)مكتب)7،)القن طرة.
موضوع الشركة):)

 Fabricant( de( Glace( ou( de
sorbet(avec(moteur(mécanique)؛

 Distributeur( de( produits
.alimentaires

رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بق نة)100)درهم للواحدة.

املدة):))))سنة.

أسند إلى الس د أيوب) (: التس ي9)

امعنان.
التجاري) بالسجل  التق  د  تـم 

باملحكنة االبتدائ ة بالقن طرة تحت)
رقم)83)66)بتاريخ)18)أكتوار)2022.
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GINOOR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : بقعة 2726 متجر 1 

لوفالون، القن طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 

بالقن طرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  لشركة 

بشريك وح د ذات املواصفات التال ة):

.GINOOR SARL AU(:(التسن ة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

 2726 بقعة) (: االجتناعي) املقر 

متجر)1)لوفالون،)القن طرة.

موضوع الشركة):)

منعش عقاري)؛

األشغال املختلفة أو البناء)؛

بنصف) يب ع  مستورد  تاجر 

الجنلة.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بق نة)100)درهم للواحدة.

املدة):))))سنة.

:)أسند إلى الس د عاديل) التس ي9)

كريدة.
التجاري) بالسجل  التق  د  تـم 

باملحكنة االبتدائ ة بالقن طرة تحت)
رقم)5))66)بتاريخ))1)أكتوار)2022. 
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MANANA SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

املقر االجتناعي : 101 شارع موالي 
عبد العزيز، إقامة الصنوار

 مكتب رقم 4، القن طرة

الحل املبكر للشركة
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 MANANA لشركة) العادي  الغي9 

SERVICES)تقرر ما يلي):
املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة)؛
بصفته) تع ين الس د  يي أنوار،)

مصفي للشركة.
الشركة) تصف ة  مقر  تحديد 

بالعنوان التالي):
العزيز،) عبد  موالي  شارع  (101
(،4 رقم) مكتب  الصنوار،) إقامة 

القن طرة.
باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)3060).
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FRATELI TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

املقر االجتناعي : شارع 271 رقم 33 
أفكا، القن طرة

السجل التجاري رقم : 111)3 
القن طرة

الحل املبكر للشركة
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 FRATELI لشركة) العادي  الغي9 

TRANS)تقرر ما يلي):
املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة)؛
تع ين الس د عبد الكريم ح طي،)

بصفته مصفي للشركة.
الشركة) تصف ة  مقر  تحديد 

بالعنوان التالي):
شارع)271)رقم)33)أفكا،القن طرة.
باملـحـكـنة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)4168.
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DIGIAGE
SARL AU

 144RUE : املقر االجتناعي
 MED(SMIHA, RESIDENCE
 ,JAWHARATE MED SMIHA 
ETG 6 N°35 CASABLANCA

السجل التجاري رقم : 7)4556 
الدار الب ضاء

الحل املبكر للشركة
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 DIGIAGE لشركة) العادي  الغي9 

SARL AU)تقرر ما يلي):
املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.
فوضال،) عائشة  الس دة  تع ين 

بصفتها مصفي للشركة.
الشركة) تصف ة  مقر  تحديد 
 144RUE MED (: التالي) بالعنوان 
 SMIHA, RESIDENCE JAWHARATE
 MED SMIHA, ETG 6 N°35

.CASABLANCA
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تـم 
بتاريخ) الب ضاء) بالدار   التجارية 

24)أكتوار)2022)تحت رقم)35018.
311 P

ACCENTURE MAGHREB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رأسنالها : 5.010.000 درهم
املقر االجتناعي : إقامة أنفا بالس 
)40، الطابق الثاني، الدار الب ضاء

رقم السجل التجاري : 05)217
الجنع ة) محضر  على  بناء) (- (I
بتاريخ) املنعقدة  االستثنائ ة  العامة 

11)ف 9اير)2022)تقرر ما يلي):
منح إذن تفويت األنصبة وقبول)
الس دة م ليسا كاسيبوري كشريكة)

جديدة.
التعديل الالحق للنظام األسا�سي.

بنكتب) القانوني  اإليداع  تـم  (- (II
بالدار) التجارية  باملحكنة  التسج ل 
 2022 أكتوار) (21 بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم)842445.
من أجل املستخرج واإلشارة

312 P

 RESTAURANT SAMA

LOUBNAN
Sarl

تأسيس شركة
يوم) في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

وضع) تم  ح ث  (2022 سبتن 9) (13

املسؤول ة) ذات  الشركة  قوانين 

املحدودة وذات املنيزات التال ة):

سنا) مطعم  »شركة  (: التسن ة)

لبنان«)ش.م.م.

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

مسؤول ة محدودة.))

حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما يلي):)مطعم بسعر ثابت.))))

في) الرأسنال  حدد  (: الرأسنال)

100.000)كلها لالكتتاب والدفع.))))))

عنارة  ل ج) (: االجتناعي) املقر 

النخ ل رقم)22)بلوك)2،)فونتي أكادير.

)))سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.)))))))))))))))))

السنة املال ة):)تبتدئ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسن 9 من كل سنة.

الس د) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

 ضر حسين والس د حسن مصري)

ملدة غي9 محدودة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكنة)

أكتوار) (26 بتاريخ) ألكادير  التجارية 

2022)تحت رقم023)11.

313 P

TMS IMMOBILIER
 SARL

استقالة املسي9 السابق
تع ين مسي9 جديد للشركة

العام) الجنع  ملحضر  تبعا 

بأكادير) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)13)أكتوار)2022)تقرر ما يلي):

استقالة املسي9ة السابقة الس دة)

اينان بلنالكي.

تع ين الس د نور الدين بن عبو)

مسي9 جديد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ)26)أكتوار)2022)تحت)

رقم)018)11.                
314 P

بروموسيواكادير فولكلور 
ش.م.م 

استقالة املسي9 السابق
تع ين مسي9 جديد للشركة

العام) الجنع  ملحضر  تبعا 
بأكادير) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 
بتاريخ))1)أكتوار)2022)تقرر ما يلي):

املسي9) استقالة  املجلس  أعلن 
السابق الس د رش د فا ور.

تع ين الس د عبد الرح م كوصي9ة)
مسي9 جديد للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكنة االبتدائ ة بانزكان بتاريخ)

27)أكتوار)2022)تحت رقم)2153.
315 P

STE HIBAD CONSEIL

STE HOUSE DIGITAL
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي : شارع 

اللة أم نة، عنارة بنفايدة،  رقم 1  
تابريكت  - 11000 سال املغرب

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

27205
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تنت) (2022 سبتن 9) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 (00 عنر) بلحاج  الس د  تفويت 
الس دة) لفائدة  اجتناع ة  حصة 

بنفارس اينان.
عنر) بلحاج  الس د  استقالة 
الس دة) وتع ين  الشركة  تس ي9  من 
بنفارس اينان كنسي9ة للشركة ملدة)

غي9 محدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بسال بتاريخ)24)أكتوار)2022 

تحت رقم)34868.
316 P
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SOPRATEK
RC : 28907

الزيادة في رأسنال الشركة
قرر) (2022 سبتن 9) (( بتاريخ)

االستناع) بعد  الوح د،) الشريك 

قراءته،) تم  الذي  اإلدارة  تقرير  إلى 

والذي يشي9 إلى أن رأس املال مدفوع)

بالكامل،)يقرر):
 400.000 زيادة رأس املال بنبلغ)

 100.000 مبلغ) من  لي9تفع  درهم 

من) درهم  (500.000 مبلغ) إلى  درهم 

جديد) سهم  (4000 إنشاء)  الل 

منها) لكل  درهم  (100 اسن ة) بق نة 
الجاري) الحساب  دمج  من  الل 

لشركاء)االئتنان املنتنين إلى الشريك)

مع نة) لديون  املقابلة  الوح د،)

مبلغ) من  الدفع  ومستحقة  وسائلة 

400.000)درهم.

السابق،) القرار  العتناد  نت جة 

لتعديل) الوح د  املساهم  يقرر 
)رأس) و7) )املساهنات)) (6 املادتين)

املال املشت9ك).

تحديث النظام األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تـم 

الضبط باملحكنة االبتدائ ة بسال بتاريخ)

21)أكتوار)2022)تحت رقم)858)3. 
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 SOCIETE CALL

PREVOYANCE
   SARL D’AU

ذات الرأسنال 230.000 درهم 

مقرها االجتناعي : زنقة أم الرا ع 

اكدال، الرااط 

حسب الجنع العام الغي9 العادي)

املنعقد بتاريخ)24)ف 9اير)2022)وافق)

للشركة) الوح د  واملسي9  الشريك 

على حسابات التصف ة وقرار إغالق)

عنل ات التصف ة.))

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالرااط  التجارية   باملحكنة 

27)أكتوار)2022)تحت رقم)757)12.

318 P

الجريدة) في  استدراك  طأ 
الرسن ة عدد)5711)بتاريخ)13)أبريل)

2022
حل الشركة اعتبارا من) (: عوض)

20)ماي)2022
من اعتبارا  الشركة  حل  (:  يقرأ)

25)ماي)2022
الباقي بدون تغ ي9

319 P

الس د الجاي محند رضا
43،)السنالل ة الوادي الكبي9 مراكش

AERO CARS SARL
الحل املسبق للشركة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
بتاريخ) بنراكش  املؤرخ  االستثنائي 
10)ديسن 9)2021)تقرر الحل املسبق)
الس دة) تع ين  تم  وقد  للشركة 
للشركة) كنصف ة  عائشة  ماجد 
 C 136)مكرر اس ف) والتي تقطن ب)
التعريف) بطاقة  الحاملة  مراكش،)
وتم تع ين محل سكناه) (1(6862EE

كنقر للتصف ة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكنة التجارية بنراكش)
رقم) تحت  (2022 يناير) (1( بتاريخ)

.131(58
 الصة قصد النشر القانوني

الس د الجاي محند رضا

320 P

الس د الدروي سع د
رقم)14،)درب الحفرة عين إيطي النخ ل)

الجنوبي مراكش

فسيفساء نوفوس ش.م.م.
التصف ة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
بتاريخ بنراكش  املؤرخ   االستثنائي 
تصف ة) تقرر  (2021 نوفن 9) (16  
الشركة وقد تم تع ين الس د الدروي)
سع د كنصفي للشركة والذي يقطن)
إيطي) الحفرة عين  درب  (14 ب رقم)
الحامل) مراكش،) الجنوبي  النخ ل 
وتم) (،E  87478 التعريف) لبطاقة 
تع ين املحل الكائن برقم)143)طريق)
كنقر) مراكش  إيطي  عين  مكناس 

للتصف ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكنة التجارية بنراكش)

رقم) تحت  (2022 يناير) (10 بتاريخ)

.131652
 الصة قصد النشر القانوني

الس د الدروي سع د

321 P

ائتنان ة ج ث ش.م.م.

مراكش،)8)زنقة أم الرا ع ج ليز

 SOCIETE ANZMOUDE

 TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
SARL

تغ ي9 في القانون األسا�سي
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

بتاريخ بنراكش  املؤرخ   االستثنائي 

12)أكتوار)2021)وذلك طبقا لفصل)

من القانون التأسي�سي تم تحويل) (4

املقر االجتناعي من مراكش شيشاوة)
زاوية مجاط،)إلى املقر الجديد ب):

ماغوسة) مراكش شيشاوة سوق 

جناعة اداس ل.

من) (4 بهذا التغ ي9 يكون الفصل)

القانون األسا�سي قد غي9

بكتابة) بم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكنة التجارية بنراكش)

رقم) تحت  (2022 يناير) (28 بتاريخ)

.132325
قصد النشر واالطالع

ائتنان ة ج ث

322 P

ائتنان ة ج ث ش.م.م.

مراكش،)8)زنقة أم الرا ع ج ليز

BOUHSINI AUTOTEC
SARL

تأسيس
بنراكش) عرفي  عقد  بنقت�سى 

تم) ح ث  (2021 ديسن 9) (27 بتاريخ)

لشركة) التأسي�سي  القانون  وضع 

من) والتي  املسؤول ة  محدودة 

 صائصها مايلي):

 BOUHSINI (: الشركة) تسن ة 

.AUTOTEC SARL

 100.000  : االجتناعي  الرأسنال 
درهم.

الحي  مراكش،   : االجتناعي  املقر 
الصناعي تجزئة املسار رقم 7) مكرر.

م كان كي   : االجتناعي  املوضوع 
تصل ح الس ارات والدراجات النارية، 

مصلح ه كل هوائي.
الس ارات  غ ار  قطع  وشراء  ب ع 

والدراجات النارية وزيوت املحركات.
الورشة املتنقلة )دهان، صفائح، 

م كان كا، الكت9ون ات، كهرااء).
الخدمات  كافة  تقديم 
واملساعدات الفن ة املتعلقة لغرض 

الشركة التقل دية.
التس ي9 : تسي9 الشركة من طرف 
الس د  محدودة  غي9  واحد  مسي9 

بوحس ني أيوب.
حدود  في  يخصم   : االحت اطات 
سنة  كل  في  الشركة  أرااح  من   5%
إلى ان تصل إلى %10 من الرأسنال 

االجتناعي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
قسم  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية  باملحكنة  التجاري  السجل 
بنراكش بتاريخ 10 يناير 2022 تحت 

رقم 131616.
قصد النشر القانوني

ائتنان ة ج ث ش.م.م.

323 P

ائتنان ة ج ث ش.م.م.
مراكش،)8)زنقة أم الرا ع ج ليز

STE LE PETIT NICOLAS
تأسيس

بنراكش) عرفي  عقد  بنقت�سى 
بتاريخ)2)يناير)2022)تم وضع القانون)
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤول ة)

والتي من  صائصها مايلي):
 STE LE PETIT (: تسن ة الشركة)

.NICOLAS
 10.000  : االجتناعي  الرأسنال 

درهم.
املقر االجتناعي : مراكش، جوهرو 
األطلس رقم 1181 تجزئة القواسم 

تسلطانت السعادة.
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دار   : االجتناعي  املوضوع 
الحضانة.

التس ي9 : تسي9 الشركة من طرف 
الس دة نزهة الزواني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائ ة  باملحكنة  القانوني 
بنراكش بتاريخ 13 يناير 2022 تحت 

رقم 131747.
قصد النشر القانوني

ائتنان ة ج ث ش.م.م.
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الس د ويتام سع د والس د ويتام إسناع ل

ف ال)52)عنل ة رياض األفاق سعادة مراكش

فيكاسيس
الحل املسبق للشركة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
في بنراكش  املؤرخ   االستثنائي 
املسبق) الحل  تقرر  (2022 يناير) (4
للشركة وقد تم تع ين الس د ويتام)
عنر كنصفي للشركة والذي يقطن)
بف ال)52)عنل ة رياض األفاق سعادة)
التعريف) لبطاقة  الحامل  مراكش،)
سكناه) محل  تع ين  وتم  (124642E

كنقر للتصف ة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكنة التجارية بنراكش)
رقم) تحت  (2022 ف 9اير) (8 بتاريخ)

.13265(
 الصة قصد النشر القانوني
الس د ويتام عنر كنصفي
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الس دة ماجد عائشة
تجزئة سك نة رقم)8)طريق الب ضاء)مراكش

AERO CARS SARL
التصف ة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
بتاريخ بنراكش  املؤرخ   االستثنائي 
تصف ة) تقرر  (2021 ديسن 9) (10
الس دة) تع ين  تم  وقد  الشركة 
للشركة) كنصف ة  عائشة  ماجد 
 8 والتي تقطن ب تجزئة سك نة رقم)
طريق الدار الب ضاء)مراكش الحامل)
وتم) (،321022EE التعريف) لبطاقة 
تع ين املحل الكائن برقم)136)اس ف)
كنقر) مراكش  مكرر  (136 كراج) (C

للتصف ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكنة التجارية بنراكش)

رقم) تحت  (2022 ف 9اير) (2 بتاريخ)

.132657
 الصة قصد النشر القانوني

الس دة ماجدة عائشة

326 P

ائتنان ة ج ث ش.م.م.
مراكش،)8)زنقة أم الرا ع ج ليز

 SOCIETE BOULANGERIE

PATISSERIE AL AMANE
SARL

تغ ي9ات في القانون األسا�سي للشركة
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

بتاريخ بنراكش  املؤرخ   االستثنائي 

13)يون و)2022)تم):

الحصص) وتحويل  وفاة  مالحظة 

االجتناع ة إلى ورثة املتوفى):)املرحوم)

 FEU BEN الحاج العربي بن السالك)

SALK HAJ LARBI)إلى ورثته.

من) (7 و) (6 بهذا التغ ي9 الفصلين)

القانون األسا�سي قد غي9ا.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكنة التجارية بنراكش)

(: تحت رقم) (2022 يول و) (20 بتاريخ)

.137(3(
قصد النشر القانوني

ائتنان ة ج ث ش.م.م.
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TISSIR ACHGHAL
شركة محدودة املسؤول ة

 ذات الشريك الوح د
رأسنالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 18، عنارة 

06GH 2 تجزئة املنظر الجن ل، 

الصخي9ات

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بنوجب 

شركة) (TISSIR ACHGHAL شركة)

الشريك) ذات  املسؤول ة  محدودة 

 2022 سبتن 9) (30 بتاريخ) الوح د 

بتنارة ذات املنيزات التال ة):

مقاول في نجارة األلومن وم.

مقاول في األشغال املتنوعة.

من) مكون  الشركة  رأسنال 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسنة على الشكل التالي):
الس د عبد الرزاق قنري):)1000 

حصة.
الشركة مسي9ة من طرف الس د)

عبد الرزاق قنري.
سنة) ((( مدة الشركة محددة في)
ابتداء)من تاريخ تسج لها في السجل)

التجاري.
باملحكنة) الشركة  تسج ل  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) بتنارة  االبتدائ ة 

2022)وتحت رقم)7)1375.
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سارة سيلكسيو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رأسنال الشركة : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : 63، الطابق الثاني 
تجزئة بندحنان حي كرينة تابريكت 

سال
رقم السجل التجاري : 30037

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 2( بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
سارة) لشركة  (2022 أغسطس)
املسؤول ة) ذات  شركة  س لكس و 

املحدودة قرر الشركاء)مايلي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
تجزئة) الثاني  الطابق  (،63 (: التالي)

بندحنان حي كرينة تابريكت سال.
تع ين) تم  لقد  (: الشركة) تس ي9 
الس د عبد الجل ل العل طي الحامل)
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
غي9) ملدة  للشركة  كنسي9  (A51020
فدوى) الس دة  واستقالة  محددة 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  العل طي 
من) (AB11(160 رقم) الوطن ة 

مسؤول ة تس ي9 للشركة.
األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 3(812 رقم) تحت  بسال  االبتدائ ة 

بتاريخ)12)أكتوار)2022.
للنشر ةاإلعالن

329 P

OSF SERVICES
SARL

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط)
تنت ص اغة) (،2022 أكتوار) (5 يوم)
التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤول ة،)لها الخصائص التال ة):
.OSF SERVICES SARL(:(التسن ة
واألعنال) البستنة  (: الهدف)

املختلفة.
املقر االجتناعي):)45،)شارع فرنسا)

شقة)8)أكدال الرااط.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسنال):)حدد رأسنال الشرمة)

في مبلغ)100.000)درهم.
تسي9 الشركة من طرف) (: اإلدارة)
الس د) او  بولغنم  سعدية  الس دة 

عنر بولغنم.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

غاية)31)ديسن 9.
وتسج ل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للنحكنة)
أكتوار) (26 بتاريخ) بالرااط  التجارية 

2022)تحت رقم)7)1634.
330 P

RAYINOX
SARL AU

شركة م.م.ذ.ش.و.
رأسنالها 500.000 درهم

املقر االجتناعي : تجزئة رياض أوالد 
امطاع، زنقة معيزيلة، سكتور 3، 

بلوك ل وه رقم 157، تنارة

الزيادة في رأسنال الشركة
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتنارة)
تم تحرير) (،2022 26)سبتن 9) بتاريخ)
محضر الجنع ة العامة االستثنائ ة)

للشركاء)التي قررت مايلي):
الزيادة في رأسنال الشركة بنبلغ)
وذلك عن طريق) درهم  (1.000.000
بق نة) حصة جديدة  (10.000  لق)
تم) منها،) واحد  لكل  درهم  (100
الجارية) الحسابات  بإدماج  تحريرها 

للشركاء)الدائنة.
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توزيع) أصبح  الزيادة  لهذه  تبعا 
رأسنال الشركة كالتالي):

(: العزيز) عبد  الجوهري  الس د 
15.000)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (26 بتاريخ)

.12(713
السجل التجاري):)85023.

331 P

LATRACH CONSEIL
SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة ذات 
شريك وح د

400.000 درهم
املقر االجتناعي : حي العلويين، شارع 
الحسن الثاني، زنقة دماس، شقة 

رقم 5، الطابق الثالث
 تنارة

رقم السجل التجاري : 3)842 
الرااط

تحويل املقر االجتناعي
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتنارة)
قررت) (2022 سبتن 9) (15 بتاريخ)
الجنع ة العامة االستثنائ ة لشركاء)
 LATRACH CONSEIL SARL شركة)

AU)مايلي):
تنارة) إلى  االجتناعي  املقر  تحويل 
الحسن) شارع  تنارة  لؤلؤة  تجزئة 

الثاني،)عنارة)1،)شقة رقم)).
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)

.12(68(
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 SOCIETE GENERALE «
 AFRICA TECHNOLOGIES &

SERVICES – SGATS« SAS
RC(n°: 291749

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
بتاريخ املنعقد  املختلط   للقرارات 
القرارات) إتخاد  تم  (2022/  06  /0(

التال ة):

للشركة) القانوني  الشكل  تغ ي9 

إلى) املبسطة«) »شركة املساهنة  من)

»شركة األسهم املبسطة)»)؛

تصديق ه ئات إدارة الشركة)؛

مجلس ادارة):

 GABULON( Philippe, الس د)

لجواز) الحامل  (Jean,( Michel

 15FV32356 ( الفرن�سي رقم) السفر 

كنتصرف للشركة)؛

 Pascale(Claire(CONTE(الس دة

لجواز) الحاملة  (ép.( MOREAU

 17E1380(0 ( رقم) الفرن�سي  السفر 

كنتصرفة للشركة)؛)

 HAJJAMI( Asmae الس دة)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)C462407)كنتصرفة للشركة)؛

 AZZAM-LAHLOU الس دة)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  (Widad

BE663126)كنتصرفة) الوطن ة رقم)

للشركة)؛
رئيس مجلس اإلدارة):

 GABULON( Philippe, الس د)

الحامل لجواز السفر) (Jean,(Michel

كرئيس) (15FV32356 ( الفرن�سي رقم)

مجلس اإلدارة)؛

إدارة عامة)):

 AZZAM-LAHLOU الس دة)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  (Widad

كنديرة) (BE663126 رقم) الوطن ة 

للشركة))عامة)؛

األسا�سي) النظام  وتح ين  اعتناد 

القانوني) الشكل  حسب  للشركة 

الجديد.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الب ضاء،) بالدار  التجارية 

24/10/2022،)تحت عدد)12)842.

333 P

AMLA FOOD
SARL

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

للقرارات غي9 العادية املنعقد بتاريخ)

تم اتخاذ القرارات) (2022 أكتوار) (7

التال ة):

 Mustapha الس د) استقالة 

AMHAL)من منصبه كنسي9 الشركة.

 Adnane( AMHAL تع ين الس د)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

جديد) كنسي9  (BE862765 رقم)

للشركة.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 

27)أكتوار)2022)تحت رقم)843587.

334 P

GRABEN SARL
RC : 68915

الجنع) محضر  بنقت�سى 

بتاريخ املنعقد  عادي  الغي9   العام 

 12)سبتن 9)2022)تم اتخاذ القرارات)

التال ة):

حصة) (2000 ل) هبة  عقد  تم 

اجتناع ة تعود ملك تها للس دة زهرة)

أفوس لصالح أبنائها عثنان ال وسفي)

1000)حصة ومروان ال وسفي)1000 

حصة.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 

24)أكتوار)2022)تحت رقم)11)842.

335 P

 SOCIETE  ADFEC

MOROCCO
SARL AU

RC : 143739

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

الغي9 عادي للشريك الوح د املنعقد)

اتخاذ) تم  (2022 يون و) (15 بتاريخ)

القرارات التال ة):

من) الشركة  املال  رأس  رفع 

2.220.000)درهم) 10.000)درهم إلى)

درهم مأ وذة) (2.210.000 بنا قدره)

من الحساب الجاري للشركاء.

تح ين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الب ضاء) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  (،2022 أكتوار) (20

.12(625
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SOCIETE AMLA GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

RC : 372539
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
فاتح) بتاريخ  املنعقد  العادي  الغي9 
تم إتخاد القرارات) (2022 أغسطس)

التال ة):
 AMLA«(1)-)زيادة رأس مال شركة
GROUP«(SARL)،)لي9تفع من)10.000 
درهم،)ح ث) (15.000.000 درهم إلى)
جديد) حصة  (14(.(00 إصدار) تم 
درهم للحصة الواحدة،) (100 بق نة)

وذللك عن طريق):
الحساب الجاري للس د أمهال) أ))
عدنان،)الس دة أب وب مون ا،)ارنسة)

أمهال الرا،)ارنسة أمهال م ا.
شركة) ديون  بتحويل  ب))
ADLAMI)املسجلة في حساب دائنين)
لشركة)»AMLA(GROUP«(SARL)بنا)

قدره)6.018.800)درهم.
األسا�سي) النظام  تح ين  (- (2

للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) الب ضاء،) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022،)تحت عدد)841282.
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 EUROPEEN
COMMUNICATION

SARL
حل الشركة

بنقت�سى محضر الجنع العنومي)
بتاريخ) الب ضاء) بالدار   مؤرخ 
عن) اإلعالن  تم  (2022 سبتن 9) (20
 EUROPEEN« (: حل مسبق لشركة)

.»COMMUNICATION SARL
الحرية  زنقة   10  : التصف ة  مقر 
الطابق الثالث شقة رقم 5 - الدار 

الب ضاء.
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مصفي الشركة : تم تع ين الس دة 
للبطاقة  الحاملة  لخنور  سلمى 
BL140810 كنصف ة  الوطن ة رقم 

للشركة.
باملحكنة  تم   : القانوني  اإليداع 
 27 بتاريخ  الب ضاء  بالدار  التجارية 
 843573 رقم  تحت   2022 أكتوار 

تعديل رقم )3570.
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بيسكا فود
 ش.م.م.

املــــــحتوى):)بنقت�سى العقد العرفي)
وطبقا) (2022 أكتوار) (24 في) املؤرخ 
العنل وأساسا) بها  الجاري  للقوانين 

القانون رقم)6)-5.
االســــــــم):)إن الشركة املعن ة تحنل)

اسم:)بيسكا فود.)ش.م.م.
الغدائ ة) املواد  ب ع  (: املوضــــــوع)

املشرواات والتبغ.)
87)شارع الجامعة) (: مــقر الشــــركة)

العرا ة))الناظور.
حدد رأسنال) (: رأســنال الشـركة)
100.000درهم) مبلغ) في  الشركة 
اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بق نة)100)درهم لكل واحدة.
الشركة) مدة  (: الشـــركة) مـــدة 

محددة في))))سنة.
السنة) حددت  (: املـــال ة) الســـنة 
أول) من  تبتدئ  شهرا  (12 في) املال ة 
كل) من  ديسن 9  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
األرااح) تقتطع  (: األراــــاح) تحـــديد 
إلنشاء) (% (5 بنسبة) املال ة  السنة 

األموال االحت اط ة القانون ة.
سف ان) الس د  (: التســــ ــ ــــر)
غي9) ملدة  للشركة  مسي9  املرابطين 

محدودة.
تتحنل) الشركة  إن  (: الــــتــــــوق ع)
مسؤول تها تجاه توق ع الس د سف ان)

املرابطين.
اإليداع) إن  (: القانوني) اإليداع 
ضبط) بنكتب  سجل  القانوني 
بتاريخ) بالناطور  االبتدائ ة  املحكنة 

26/10/2022)تحت رقم4658.
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STE BATIMARCH
SARL

شركة ذات مسؤول ة محدودة
برأسنال 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 15 شارع األبطال 
الشقة رقم 4 أكدال الرااط

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 2022 أكتوار) (12 بتاريخ) االستثنائي 

تم االتفاق على ما يلي):
الس د) طلب  على  املوافقة  تنت 
سع د بوح د بب ع)500)حصة لفائدة)
الس د را ع بوودن،)بثنن)100)درهم)

للسهم الواحد.
للحصص) الجديد  التقس م 

يصبح على الشكل التالي):
الس د سع د بوح د):)500)حصة)

من فئة)100)درهم.
حصة) (500 (: الس د را ع بوودن)

من فئة)100)درهم.
1000)حصة من) (: الرقم اإلجنالي)

فئة)100)درهم.
العام) الجنع  قرار  بنقت�سى 
إلى) الشركة  تس ي9  مهنة  أن طت 
الس د را ع بوودن الحامل للبطاقة)
واالتالي) (A710052 رقم) الوطن ة 
يصبح املسي9 الثاني للشركة ملدة غي9)

محدودة.
تصبح) األسهم  ب ع  عنل ة  نت جة 
شركة) (: للشركة) القانون ة  الصفة 

ذات مسؤول ة محدودة.
 16 و) (7 و) (6 و) (1 تعديل الفصول)

و)17)من القانون األسا�سي للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) التجارية بالرااط،)

2022،)تحت عدد)744)12.
رقم السجل التجاري)160315.
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DERAMCO
SARL AU
تأسيس

موقع) عرفي  عقد  بنقت�سى 
بنراكش بتاريخ)11)أكتوار)2022،)تم)

تأسيس شركة باملنيزات التال ة):

DERAMCO(:التسن ة االجتناع ة

ذات) شركة  ( القانوني:) الشكل 

مسؤول ة محدودة للشريك الوح د.

املقر:)شارع س دي أحند لعرو�سي)

1267/1،)73000)الدا لة.

الهدف االجتناعي):)تهدف الشركة)

في املغرب و ارجه إلى):

والتطوير) االستشارة   دمات 

التحت ة) البن ة  مجال  في  والتسويق 

الصلة) ذات  والصناع ة  الطاق ة 

بالعقارات والطاقات املتجددة)؛)

واألصول) الشركات  جن ع  شراء)

التجارية العاملة في نفس القطاع.

سنة إنطاقا من تاريخ) ((( (: املدة)

تسج لها بالسجل التجاري.

يتحدد) (: االجتناعي) الرأسنال 

الرأسنال االجتناعي للشركة في مبلغ)

100.000)درهم مقسم الى))100.000 

اسن ة) كق نة  درهم  (1 ذات) حصة 

باسم) مسجلة  الواحدة،) للحصة 

الشريك الوح د.

يتم تس ي9 الشركة ملدة) التس ي9:)

نوري) الس د  غي9 محددة من طرف 

حامل) مغرا ة  جنس ة  ذو  شاهد 

 GP3473802 رقم) سفر  لجواز 

وقاطن بصرا ا.

اإليداع القانوني والتسج ل):

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 

بالدا لة بتاريخ)18/10/2022,)تحت)

رقم)22011066.

التسج ل) اعالن  ايداع  تم 

بالسجل التجاري لدى كتابة الضبط)

باملحكنة االبتدائ ة بالدا لة بتاريخ)

18)أكتوار)2022,)تحت رقم)22823 

من السجل التحل لي.
من أجل التلخ ص والنشر

التس ي9
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SOCIETE HYBTP
SARL

 N°421 HAY(PAM(SIDI(ALLAL

BAHRAOUI

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 2022 27)سبتن 9) غي9 العادي بتاريخ)

لشركة ه بتب):

لشركة) النهائ ة  التصف ة  تم 

مسؤول ة) ذات  شركة  ه بتب 

محدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

بتاريخ بالخنيسات   االبتدائ ة 

 26)أكتوار)2022)تحت رقم)386.
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STE POINT INNOVATION
SARL

 HAY BENYATOU GARAGE RDC

N°27 - SIDID(ALLAL(BAHRAOUI

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

غي9 العادي بتاريخ)5)أكتوار)2022)تم)

إقرار ما يلي):

من) اجتناع ة  حصة  (1000 ب ع)

إلى) صويلح  حرية  الس دة  طرف 

الس د مصطفى بن حنوش تم تع ين)

مسي9ا) حنوش  بن  مصطفى  الس د 

وح دا لشركة بوان انوفاس ون بعد)

من) صويلح  حرية  الس دة  استقالة 

مهامها في التس ي9.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

بتاريخ بالخنيسات   االبتدائ ة 

 26)أكتوار)2022)تحت رقم)387.
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 SOCIETE LAMRISSA

PAPETERIE
SARL AU

 AVENUE(BEN(ABOUD(N°65 BIS

SALE

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 2022 أكتوار) (13 غي9 العادي بتاريخ)

لشركة ملريسة بابت9ي):
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ملريسة) لشركة  املسبق  الحل  تم 
الدين) عناد  الس د  وتع ين  بابت9ي 
بنقرها) للشركة  كنصفي  صادوق 
 65 رقم) عبود  بن  شارع  االجتناعي 

بيس سال.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
أكتوار) (24 بتاريخ) بسال  االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)862)3.
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ديوان األستاذ  ل ل متحد
موثق بوجدة

شارع محند الخامس إقامة ال 9كة الطابق)
األول رقم)6

شركة صفاء كوك
ش.ذ.م.م. ذ.ش.و

رأسنالها االجتناعي : 10.000 درهم
مقرها االجتناعي : بوجدة شارع 

محند السادس، رقم 1
تفويت حصص اجتناع ة

حرر) توث قي  عقد  بنقت�سى  (- (1
متحد) األستاذ  ل ل  طرف  من 
 2022 أكتوار) (5 موثق بوجدة بتاريخ)
(،2022 أكتوار) (18 بتاريخ) مسجل 
كل  فوت   ،30265 اإليداع) سجل 
والس د  الس دة سهام سع دي  من 
الحصص  مجنوع  بوطاهر  هشام 
في شركة  ينتلكانها  التي  االجتناع ة 
صفاء كوك ش.ذ.م.م لفائدة الس د 

أيوب جويط.
الحصص  أصبحت  واذلك 

االجتناع ة على الشكل التالي :
الس د أيوب جويط : 100 حصة 

اجتناع ة.
املجنوع : 100 حصة اجتناع ة.

2 - بنقت�سى محضر الجنع العام)
كوك«) »صفاء) لشركة) االستثنائي 
ش.ذ.م.م بتاريخ)3)و)5)أكتوار)2022 
أكتوار) (14 بتاريخ) بوجدة  مسجل 
48))2،)األمر) 2022،)سجل اإليداع)

باالستخالص رقم)26333.
تفويت) على  املصادقة  تنت 
الذكر) ارنفة  االجتناع ة  الحصص 
100)حصة اجتناع ة من طرف كل)
والس د  الس دة سهام سع دي  من 
أيوب  الس د  لفائدة  بوطاهر  هشام 

جويط.

سع دي  سهام  الس دة  استقالة 

مهام  من  بوطاهر  هشام  والس د 

التس ي9.

تع ين الس د أيوب جويط كنسي9 

جديد للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغ ي9 

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة  من 

مسؤول ة) ذات  شركة  إلى  ش.ذ.م.م 

محدودة مسي9 وح د ش.ذ.م.م ش.و.

 1 على إثر ذلك تم تعديل الفصل)

و)14)من القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بوجدة) التجارية  املحكنة  ضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (21 بتاريخ)

.1643
نسخة قصد النشر والب ان

األستاذ  ل ل متحد
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 EMPOWER LOGISTICS

TECH CANADA INC
SARL AU

تأسيس
 EMPOWER (: الشركة) اسم 

 LOGISTICS TECH CANADA INC

.SARL AU

:)استشارات في) الهدف االجتناعي)

أنظنة وارامج الكنب وتر.

والهندسة) املعلومات  تكنولوج ا 

الرقن ة والدراسات الفن ة.

تطوير تكنولوج ا املعلومات.

الطابق) (20 رقم) (: املقر االجتناعي)

4)البناية أ مركز األعنال زاوية األوائل)

شارع كازا وشارع الحسن الثاني تنارة.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

درهم للحصة الواحدة لفائدة) (100

الس د طاهر عبد الهادي.

التس ي9):)طاهر عبد الهادي.
التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

باملحكنة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائ ة بتنارة):))13675.
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 MDC DIGITAL LIMITED
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
بشريك وح د  

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (I

تنت) (،27/10/2022 (: يوم) بالرااط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  ص اغة 

وح د،) بشريك  املسؤول ة  محدودة 

لها الخصائص التال ة):

 MDC DIGITAL« (: التسن ة)

.»LIMITED

الهدف):)التجارة اإللكت9ون ة.
املقر االجتناعي:)14)زنقة األشعري)

الشقة رقم)04)اكدال الرااط.

من تاريخ) سنة إبتداء) ((( (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسنال):)حدد رأسنال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

الشركة) تس ي9  عهد  (: اإلدارة)

الس د حنزة مومني.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

غاية)31)دجن 9.

القانوني) اإليداع  تم  (- (II
التجاري) بالسجل  الشركة  وتسج ل 

(: بتاريخ) للنحكنة التجارية بالرااط،)

27/10/2022)،)تحت رقم)750)12.
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HANAA PRO
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
بشريك وح د  

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (I

تنت) (،27/10/2022 (: يوم) بالرااط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  ص اغة 

وح د،) بشريك  املسؤول ة  محدودة 

لها الخصائص التال ة):

»HANAA PRO«(((:التسن ة

الهدف:)تاجر،)استي9اد و تصدير.

ابن) ( )شارع) ( (5( (: املقر االجتناعي)

سينا))شقة رقم)11)اكدال الرااط

من تاريخ) سنة إبتداء) ((( (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسنال):)حدد رأسنال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

الشركة) تس ي9  عهد  اإلدارة:)

الس دة هناء)الشائب.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

غاية)31)دجن 9.

القانوني) اإليداع  تم  (- (II
التجاري) بالسجل  الشركة  وتسج ل 

(: بتاريخ) للنحكنة التجارية بالرااط،)

27/10/2022)،)تحت رقم))74)12. 
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 ZOUG PREMIUM

AGRICOLE
  SARL AU 

تـأسـيس شـركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د

وضـع) تـم  (21/0(/2022 بتـاريخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤول ة)

املحدودة ذات الشريك الوح د وذات)

املنـيزات التـال ة):)

 ZOUG PREMIUM« (: التسنـ ة)

املسؤول ة) ذات  (»AGRICOLE

املحدودة ذات الشريك الوح د.

األرا�سي) استغالل  (: الهـدف)

الفالح ة.)

مبلغ) في  حدد  (: الرأسنال) (

 1000 )درهم مقسنة إلى) ( (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة كاالتي):)

 1000 ( الس د الراغب حرمة هللا)

حصة.

شارع العلويين) (: املـقر االجـتناعـي)

عنارة جنع ة البحث وانقاذ األرواح)

البشرية))بالبحر رقم)3)الدا لة.

السـ ـد) طـرف  مـن  تـسي9  (: اإلدارة)

الراغب حرمة هللا ملدة غي9 محددة.

بكـتابة) تـم  (: القانوني) االيداع 

االبتـدائ ة) باملحكنة  الضـبط 

 2022 أكتوار) (26 بـتاريخ) بالـدا لة 

السجل) (2022/176( رقـم) تحـت 

التجاري)1)228.
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 SOCIETE MEDIA

HARDWARE ET SERVICE
SARL

 تأسيس شركة 
بتاريخ)) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (22/07/2022

الشركة ذات املنيزات التال ة):

 SOCIETE MEDIA (: التسن ة)

 HARDWARE ET SERVICE SARL

.par(abréviation(MHS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو  ارجه):)

السنعي) الفوتوغرافي،) التصوير 

البصري املنهي.

جن ع انواع املعدات) ب ع و شراء)

املتعلقة بنشاط الشركة.
رقم) (1525 رقم) (: الرئي�سي) املقر 

 A&A شركة) بقر  السالم  حي  (5

.KHADAMAT

الرأسنال):))حدد في مبلغ)10.000 

من) حصة  (100 إلى) مقسنة  درهم 

الس د) ملك  في  للواحدة  ( (100 فئة)

عبد اللط ف بن ف ضول.

تس ي9 من طرف الس دة) (: اإلدارة)

فاطنة الزهراء)الراحل.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأكادير)) التجارية  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (28/0(/2022 بتاريخ)

118611))سجل تجاري رقم)53001.
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GHALI DAK PRIVÉ
SARL AU

تـأسـيس شـركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د

تـم وضـع) (2022 5)سبتن 9) بتـاريخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤول ة)

املحدودة ذات الشريك الوح د وذات)

املنـيزات التـال ة):)

 GHALI DAK« (: التسنـ ة)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  (»PRIVÉ

ذات الشريك الوح د.
الهـدف):)التعل م االولي و املدر�سي.

الرأسنال:)حدد في مبلغ)100.000   
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 
موزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاالتي):)
 1000 (: بنسع د) ل لى  الس دة 

حصة.
 1 النهضة) حي  (: االجـتناعـي) املـقر 

رقم)3)21)الدا لة.
تـسي9 مـن طـرف الس دة) (: اإلدارة)

ل لى بنسع د ملدة غي9 محددة.
بكـتابة) تـم  (: القانوني) االيداع 
االبتـدائ ة) باملحكنة  الضـبط 
 2022 أكتوار) (26 بـتاريخ) بالـدا لة 
السجل) (1783/2022 رقـم) تحـت 

التجاري)17)22.
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

 CENTRE DE DIALYSE ET
 DES MALADIES RENALES
ALGHARB - SIDI KACEM

ش.ذ.م.م.
املقر االجتناعي : متجر ومكتب، 

شارع عالل بن عبد هللا وزنقة رقم 
)1 - س دي قاسم

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 
 CENTRE DE DIALYSE ET DES«
 MALADIES RENALES ALGHARB
أكتوار) (7 بتاريخ) (»- SIDI KACEM
ذات) شركة  تأسيس  تقرر  (،2022
هي) منيزاتها  املحدودة  املسؤول ة 

كالتالي):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤول ة املحدودة.
 CENTRE DE (: التسن ة)
 DIALYSE ET DES MALADIES
 RENALES ALGHARB - SIDI

KACEM)ش.ذ.م.م.
مركز تصف ة) (: املوضوع الرئي�سي)

الدم.

ومكتب،) متجر  (: االجتناعي) املقر 
شارع عالل بن عبد هللا وزنقة رقم)

)1)-)س دي قاسم.
املدة):))))سنة.

تبدأ السنة املال ة) (: السنة املال ة)
ديسن 9) (31 في فاتح يناير وتنتهي في)

من نفس السنة.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
حصة اجتناع ة) (1000 مقسنة إلى)

من فئة)100)درهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):
الزهراء،) فاطنة  أسفلو  الس دة 
(،401 شقة رقم) (،CA عنوانها عنارة)
زنقة بني) السوي�سي،) إقامة ال 9تقال،)
عدد) (: الرااط) السوي�سي،) مسكين 

حصصها االجتناع ة):)500)حصة.
عنوانها) عائشة،) رادوي  الس دة 
(،1181 1،)عنارة رقم) تجزئة الوفاق)
عدد حصصها) (: تنارة) (،8 شقة رقم)

االجتناع ة):)500)حصة.
املجنوع):)100)حصة اجتناع ة.

فاطنة) أسفلو  الس دة  (: اإلدارة)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  الزهراء،)

. AD112111(الوطن ة رقم
الحاملة) والس دة رادوي عائشة،)
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

. A335667
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
الشركة باملحكنة االبتدائ ة بس دي)
(،2022 أكتوار) (20 بتاريخ) قاسم،)
تحت رقم)2022/280)بنلف السجل)

التجاري رقم)331)2.
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 OUTSOURCING DIGITAL 
AND TECH

SARL AU
تأسيس

طبقا ملقتض ات القانون األسا�سي)
 2022 سبتن 9) (12 بتاريخ) املؤرخ 
تقرر تأسيس شركة ذات املسؤول ة)

املحدودة لها الخصائص التال ة):

 OUTSOURCING (: التسن ة)

.DIGITAL AND TECH SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

للنساهم) املحدودة  املسؤول ة 

الواحد.

ال 9مجة) (: االجتناعي) الغرض 

املعلومات ة.

أعنال البستنة.

التصدير واالستي9اد.
العنوان):)عنارة))30)شقة)8)زنقة)

موالي احند لوك لي حسان الرااط.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

الشركاء):)إسناع ل معلي):)1000 

حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

وضع السجل التجاري.

إسناع ل) الس د  عين  (: التس ي9)

غي9) ملدة  للشركة  مسي9ا  معلي 

محدودة.
التجاري) بالسجل  التق  د  تم 

باملحكنة التجارية بالرااط تحت رقم)

163341)بتاريخ)13)أكتوار)2022.
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DAR ASSOUL
SARL AU

مأوى س احي
ايت حنو عي�سى ايت واحي اسول 

جناعة اكلنام ازكزا،  ن فرة

التأسيس
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

أكتوار)2022)تم تأسيس شركة ذات)

وح د) بشريك  محدودة  مسؤول ة 

باملواصفات التال ة):

.STE DAR ASSOUL(:(التسن ة

مسؤول ة) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك وح د.

املقر االجتناعي):)ايت حنو عي�سى)

اكلنام) جناعة  اسول  واحي  ايت 

ازكزا،) ن فرة.

الغرض):)مأوى س احي.



20607 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

 100.000 في) حدد  (: الرأسنال)
درهم موزع))إلى)1.000)حصة موزعة)

على الشكل التالي):
 1.000 (: اعظ م) فاظنة  الس دة 

حصة.
:)تسي9 الشركة من طرف) التس ي9)
الس دة فاظنة اعظ م وذلك ملدة غي9)

محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخن فرة) االبتدائ ة  باملحكنة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (25 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2022/467

.4613
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 ATLAS BH TRAVAUX شركة
DIVERS
ش.م.م

زنقة 10، حي اساكا، بوازو،  ن فرة
 أشغال مختلفة، مفاوضة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
2022)تم تأسيس شركة) 27)سبتن 9)
بشريك) محدودة  مسؤول ة  ذات 

واحد باملواصفات التال ة):
 ATLAS BH شركة) (: التسن ة)

.TRAVAUX DIVERS
مسؤول ة) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك واحد.
حي) (،10 زنقة) (: االجتناعي) املقر 

اساكا،)بوازو،) ن فرة.
مختلفة) أشغال  (: الغرض)

ومفاوضة.
 100.000 في) حدد  (: الرأسنال)
1000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):
ابراه م اشهبون):)1000)حصة.

التس ي9):)تس ي9 الشركة من طرف)
ملدة) وذلك  اشهبون  ابراه م  الس د 

غي9 محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخن فرة) االبتدائ ة  باملحكنة 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (24 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (2022/464

.460(
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HEAM TRANS شركة
ش.م.م

رقم )، زنقة 51، حي الكورس
 ن فرة

 نقل البضائع لحساب الغي9
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
2022)تم تأسيس شركة) 17)سبتن 9)
ذات مسؤول ة محدودة باملواصفات)

التال ة):
.HEAM TRANS(التسن ة):)شركة
مسؤول ة) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.
املقر االجتناعي):)رقم))،)زنقة)51،)

حي الكورس،) ن فرة.
نقل البضائع لحساب) ( (: الغرض)

الغي9.
 100.000 في) حدد  (: الرأسنال)
1000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):
الس د سع د امجي):)500)حصة.

 500 (: االله) عبد  هرامي  الس د 
حصة.

التس ي9):)تس ي9 الشركة من طرف)
الس د هرامي عبد االله وذلك ملدة)

غي9 محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخن فرة) االبتدائ ة  باملحكنة 
تحت رقم) (2022 سبتن 9) (25 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2022/468

.4615
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GHITA SAKAN
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
الب ضاء) بالدار  (201( مارس) فاتح 
مسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
والتي) (GHITA SAKAN محدودة)

تحنل الخصائص التال ة):
الهدف االجتناعي):)أشغال البناء.

مبلغ) في  الشركة  رأسنال 
 1000 1.000.000)درهم مقسنة إلى)
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
على) الشركاء) بين  موزعة  الواحدة 

الشكل التالي):

 10.000 محند) ب ض  الس د 

حصة.

:)حي جنين تجزئة) املقر االجتناعي)

القدس س دي) الحضري حي  النقل 

ال 9نو�سي الدار الب ضاء.

املسي9 الفردي):)ب ض محند.
(: التجاري) بالسجل  التق  د  رقم 

.42661(

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 

 201( مارس) فاتح  بتاريخ  الب ضاء)

تحت رقم)68)4)006.
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MH MULTI WORK
ش.م.م .ش.و

تأسيس شركة
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
القانون) إنشاء) تم  (27/0(/2022

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك وح د لها املنيزات)

التال ة):

الكريم) عبد  الس د  (: الشركاء)

هضوري.

 MH MULTI WORK (: التسن ة)

ش.م.م).ش.و.)

غرض الشركة):)للشركة نشاطات)

متعددة تتنثل في):

أشغال البناء)واألشغال املتنوعة.)

التفاوض التجاري.)

شقة) (30 عنارة) (: الرئي�سي) املقر 
زنقة موالي أحند لوك لي حسان) (8

الرااط.

مدة الشركة):))))سنة ابتداء)من)

يوم تأسيسها.
في) حدد  (: الشركة) رأسنال 

 1000 إلى) مقسنا  درهم  (100.000

حصة بق نة)100)درهم للحصة كلها)

في حوزة الس د عبد الكريم هضوري.

إداريا) مسي9ة  الشركة  (: التس ي9)

الس د) طرف  من  محددة  غي9  وملدة 

عبد الكريم هضوري.

السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 9 من كل سنة.

تسج ل) تم  (: القانوني) اإليداع 
الشركة بالسجل التجاري للنحكنة)
 27/10/2022 التجارية بالرااط يوم)
السجل) ورقم  (12(768 رقم) تحت 

التجاري)163573.
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LA BELLE VUE AL KARIA
SARL AU

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

شركة ذ.م.م.ش.و.
 LA BELLE: االجتناعي) اللقب 

VUE AL KARIA SARL AU
نور) الس د  (: واملساهم) الشريك 
الدين قشيبل،)ب.و.ط)C655077)ب)

1000)سهم.
املسي9 الوح د):)نور الدين قشيبل.

رأس املال):)100.000)درهم.
النشاط):

مطعم.
مقهى.

منون حفالت.
املدة):))))سنة.

دوار الهرامسة جناعة) (: العنوان)
إقل م) با محند  الغوازي دائرة قرية 

تاونات.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (3 بتاريخ) بتاونات  االبتدائ ة 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2022

.503
للب ان
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HAIRCUT
SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة
ذات الشريك الوح د

22، زاوية زنقة سبو ودرعة الطابق 
األر�سي أكدال الرااط

تفويت الحصص
ومحضر) عرفي  عقد  بنقت�سى 
لجلسات الجنع العام وعقد تفويت)
الحصص والقانون املحين واملسجلين)
بتاريخ)11)أكتوار)2022)تقرر ما يلي):



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20608

البارودي) سامر  الس د  فوت 

رقم) التسج ل  لبطاقة  الحامل 

الجنس ة) لبناني  وهو  (A060615T

امان) املختاري  والس دة  والوالدة 

(،IW806277(بطاقة تعريفها الوطن ة

هي9كات) شركة  في  حصصهنا  كل 

الس دة) إلى  حصة  (100 ب) املقدرة 

هاجر كرير الحاملة لبطاقة التعريف)
الجنس ة) املغرا ة  (AE125540 رقم)

ح ث أصبح توزيع حصص الشركة)

كنا يلي):

الشريك) كرير  هاجر  الس دة 

الوح د)100)حصة واملسي9ة الوح دة)

للشركة.

وتنت استقالة وت 9ئة ذمة الس د)

سامر البارودي كنا تم تغ ي9 البنود)

املعن ة بالقانون املحين.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 2022 أكتوار) (27 بالرااط) التجارية 
التجاري) السجل  (8174 رقم) تحت 

.128073
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 STE AUTO ECOLE BEST

CONDUITE
SARL AU

 APP(N 101 1ER(ETAGE(HAY

 OCEAN BOUCHOUK RTE DE

MEHDIA SALE

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 2022 أكتوار) (14 غي9 العادي بتاريخ)

تم إقرار ما يلي):

من) اجتناع ة  حصة  (1000 ب ع)

إلى) ملسربس  الس د  ال د  طرف 

تع ين) تم  الحناء) بو  عالل  الس د 

مسي9ا وح دا) الس د عالل بوالحناء)

لشركة اطو اكول بست كندويت بعد)

من) فاطنة صدوق  الس د  استقالة 

مهامها في التس ي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) بسال  االبتدائ ة 

2022)تحت رقم))85)3.
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فضاء الحدوية
السجل التجاري رقم 671))3

الدار الب ضاء
العادي) غي9  العام  للجنع  تبعا 
بتاريخ) الحدوية«) »فضاء) لشركة)
قرر املساهنون) (،2022 سبتن 9) (27
من) الشركة  رأسنال   فض 
درهم) (3.200.000 إلى) (4.700.000
وذلك برجوع مبلغ)1.500.000)درهم)

للنساهنين.
سهم،) (15.000 إلغاء) تم  واذلك 
س ولة) بكث9ة  م 9رة  العنل ة  وهذه 

الشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
وذلك) الب ضاء) بالدار  التجارية 
تحت رقم) (،2022 أكتوار) (26 بتاريخ)

.834521
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STE NS CALL
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (I
2022،)تم وضع القانون) 12)سبتن 9)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك واحد):
.STE NS CALL(:(التسن ة

زنقة) (5 رقم) (: االجتناعي) املقر 
4،)الطابق األول،) ف ك ك،)شقة رقم)

ساحة ب ت9ي،)الرااط.
املوضوع):)مركز االتصال الهاتفي.

من) سنة  ((( في) حددت  (: املدة)
تاريخ تأسيس الشركة.

الرأسنال):)حدد في)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشريك الوح د.
محنودي) الس د  عين  (: التس ي9)
سعد،)رقم البطاقة الوطن ة للتعريف)
كنسي9 للشركة ملدة غي9) (A336(60

محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بالرااط بتاريخ)28)أكتوار)2022)تحت)

رقم)8224.
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أور ترافل
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رأسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي: 2 ملتقى شارع 

طارق بن زياد وزنقة أبو بكر الصديق 
إقامة باب السالم مكتب 8 القن طرة

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�سى 
القانون) تم وضع  (2022 أكتوار) (18
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  صائصها كالتالي):
التسن ة):)»أور ترافل«)ش.ذ.م.م.)

الهدف):)وكالة أسفار.
يوم) من  ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

تاريخ التأسيس.
درهم) (100.000 (: الرأسنال)
فئة)) من  حصة  (1000 ( إلى) مقسنة 

100)درهم للواحدة مجزأة كنا يلي):
عثنان عبدالغفور)34.000)درهم)؛

الغروبي محند)33.000)درهم)؛
املجاهدي غروش)33.000)درهم.
التس ي9):)الس د عثنان عبد الغفور.
السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 9.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالقن طرة بتاريخ)27)أكتوار)
2022)السجل التجاري عدد)3)670.
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 YAQEEN VOYAGES
SARL

Au(capital(de 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : IMM 59 APPT 1,
 1er(ETAGE, AV(MOHAMED(V,

LOT(TALAA, TEMARA
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
بتاريخ)22)أكتوار)2022)تقرر ما يلي):

تم تغ ي9 الشكل القانوني للشركة)
من ش.م.م إلى ش.م.م.ذ.ش.و.

من) الحصص  جن ع  تفويت  تم 
الس د عبد الحن د ايت باه إلى الس د)

الفايق أحند.
من القانون) و7) (6 تم تغ ي9 البند)

األسا�سي للشركة.

باملحكنـة) القانوني  اإليـداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) بتنارة  االبتدائ ـة 

2022)تحت رقم)3)2)12.
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 SOCIETE LAHOUAOUI
LAHCEN IMMOBILIER

SARL
املقر : التضامن 1 ب عنارة 22
محل رقم 2 بنسر كاو اكادير 

السجل التجاري : 03)40 اكادير 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رأسنالها 100.000 درهم
بنقت�سى محضر الجنع العام غي9)
العادي املنعقد بتاريخ)2022/)0/)2 

تحت املوافقة على ما يلي):)
ب ع حصص اجتناع ة.))

 500 لحسن) لهواوي  الس د  ب ع 
حصة لفائدة الس د ايت بالل محند

الجديد
 500 محند) بالل  ايت  الس د 

حصة.
الس د لهواوي لحسن)500)حصة.
لحسن)) لهواوي  الس د  تع ين 
منحه) مع  لشركة  الوح د  املسي9 
البنك ة التوق ع  صالح ات   جن ع 

والتس ي9.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية اكادير بتاريخ)24/10/2022 

تحت رقم)43)118. 
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ZIDROFER 
شركة ذات مسؤول ة محدودة

)في طور التصف ة) 
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 7 
شارع القدس - 83000 تارودانت 

السجل التجاري رقم : 211
ملحضر) عرفي  عقد  بنقت�سى 
الجنع ة العامة غي9 العادية لشركة)))
مسؤول ة) ذات  شركة  (ZIDROFER
 2022 أكتوار) (17 بتاريخ) محدودة 
18)اكتوار) مسجل بتارودانت بتاريخ)
(،1427 كناش املدا  ل عدد) (2022
تم) (100(( عدد) باستخالص  أمر 

االتفاق والت9ا�سي على ما يلي):



20609 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

إنهـاء)عنل ات التصف ة.)
إبراء)ذمة املصفي.

التشط ب علـــى الشركة في السجل)
التجاري والضريبة املهن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بتارودانت   االبتدائ ة 

 20)أكتوار)2022)تحت رقم)688.
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TRADERVIKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
رأسنالها : 100.000 درهم

رقم 112، عنارة رقم 3، الطابق 
األول، تجزئة النصر 1، بنسر كاو 

أكادير
حل سابق ألوانه

طبقا لقراراته الغي9 عادية بتاريخ)
الشريك) قرر  (،2022 أكتوار) (1(

الوح د لشركة ما يلي):
الحل السابق ألوانه للشركة.

اشناع) عت قة  الس دة  تع ين 
والفهري كنصف للشركة.)

رقم) (: ب) التصف ة  مقر  تحديد 
الطابق األول،) (،3 عنارة رقم) (،112

تجزئة النصر)1،)بنسر كاو أكادير.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ)24)أكتوار)2022)تحت)

رقم)38)118 .
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مكتب التس ي9،)االعالم ات واملحاسبة)
»كاجيسكو«

رقم)05)عنارة بيشا تجزئة أمن ة تيزنيت)85000

ZEHAR ART BEAUTE
ش.م.م.

فسخ شركة
بتاريخ)20/01/2020)عقد الجنع)
االجتناع) محضر  االستثنائي  العام 
تحت) (13/02/2020 بتاريخ) املسجل 
 ZEHAR ART(1215):)لشركةRE(رقم
 10.000 ش.م.م رأسنالها) (BEAUTE
 348 رقم) (: االجتناعي) مقرها  درهم 
قررت) تيزنيت،) الكبي9  الجامع  زنقة 

الس دة سعاد زهارة فسخ الشركة.

تم إيداع امللف القانوني بنكتب)
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (320 رقم) تحت  بتيزنيت 

.20/10/2022
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حسابات اطلنتيس

زنقة موالي إدريس بلوك)10)رقم)28

الطابق األول،)الحي الصناعي اكادير

TEL/FAX 05.28.82.2(.72 

 Sté TORRE MOLINOS
AGENCE

Sarl
رأسنالها : 100.000 درهم

الطابق األول شقة 5 عنارة النخ ل 
شارع الجيش امللكي انزكان

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
قرر) بانزكان،) (2022 سبتن 9) (1(

الشريك الوح د ما يلي):
من) ابتداء) للشركة  مسبق  حل 
بشكل) وتصف تها  (2022 15)سبتن 9)

ودي.
تع ين الشريك الوح د في صفة،)
مغربي الجنس ة) الس د الفار احند،)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  والحامل 
رقم)JB7476)كنصفي للشركة طوال)

فت9ة التصف ة.
 5 شقة) األول  »الطابق  (: تحديد)
امللكي) الجيش  شارع  النخ ل  عنارة 
كعنوان للنراسلة واستالم) انزكان«،)

شتى الوثائق املتعلقة بالتصف ة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط  كتابة 
تحت) (2022 اكتوار) (18 بانزكان يوم)

رقم)2058.
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TASDRNT شركة
ش.م.م 

رأسنالها 10.000 درهم
 Siège(Social : DOUAR(ASSAKA
 IMSSOUANE AGADIR AGADIR

BANLIEUE-IMSOUANE
حل مسبق للشركة

بـنـوجـب محضر قرارات الشريك)
الوح د املنعقد بـتـاريـخ)17/10/2022 

تم االتفاق على ما يلي):

حل مسبق للشركة.
هشام) محند  الس د  تع ين 

كنصفي للشركة.
تحديد مقر الشركة مقرا لتصف ة)

الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى ه ئة املحكنة التجارية)
بتاريخ) (11(003 رقم) تحت  بأكادير 

.25/10/2022
من اجل النسخة والب ان
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 Société O.H.M.M
TRANSPORT

SARL AU
تصف ة الشركة

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 2022 اكتوار) (18 بتاريخ) االستثنائي 
 O.H.M.M TRANSPORT للشركة)
محدودة) مسؤول ة  ذات  (SARL AU
مقرها هو دوار الكوديات بلفاع تقرر)

ما يلي:
عنل ات) غلق  على  املوافقة 

التصف ة.
إبراء)ذمة املصفي.

التصف ة النهائ ة للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بإنزكان)
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (20 بتاريخ)

.2077/2022
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 Société O.H.M.M
TRANSPORT

SARL AU
الفسخ املسبق

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
 2022 اكتوار) (17 بتاريخ) االستثنائي 
 O.H.M.M TRANSPORT(«(للشركة
ذات مسؤول ة محدودة،) (SARL AU
مقرها هو دوار الكوديات بلفاع تقرر)

ما يلي):
الفسخ املسبق للشركة.

عنر  ر وش) الس د  تع ين 
مصفي للشركة.

هو) للشركة  املسبق  الفسخ  مقر 
دوار الكوديات بلفاع.

وكالة مسي9 الشركة ومنحه) انتهاء)
هذا) عن  والنهائي  التام  التخلي 

املنصب.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحكنة اإلبتدائ ة بإنزكان)
رقم) تحت  (2022 اكتوار) (20 بتاريخ)

.2076/2022
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FIDUCIAIRE AMIZA

STE RASIR IMMOBILIER
 RESPONSABILITE LIMITEE 
AU(CAPITAL(DE 100 000 DH

RC : 31871
الحل املسبق للشركة

بنقت�سى عقد عرفي بين الشركاء)
تقرر (20/10/2022 بتاريخ)  املؤرخ 

ما يلي):)
لم) لكونها  للشركة  املسبق  الحل 
مع) تنارس أي نشاط مند تأسيسها،)
في) كنصفي  الحسين  بال  ايت  تعين 

نفس العنوان.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 
التجارية) باملحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ)) (118(46 رقم) تحث  باكادير 

.20/10/2022
من أجل النسخة والب ان)

عـن الـنسـ ـر

374 P

SOCIETE RYUSILVER
 SARL

املقر االجتناعي : درب الهناء حي
بن عنفر القل عة ص.ب 2084

بتاريخ) مداوالتها  اثر  على 
الجنع ة) قررت  (20/10/2022
شركة) لشركاء) العادية  غي9  العامة 

.RYUSILVER SARL
مقرها االجتناعي):)درب الهناء)حي)

بن عنفر القل عة ص.ب)2084.
التجاري) بالسجل  واملسجلة 
باملحكنة االبتدائ ة انزكان تحت رقم)

22205)ما يلي):))
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حل الشركة))بصفة مبكرة.)
تع ين مصفي الشركة في شخص)
محند بن لعريف وشوقي بن لعريف))))))
حي بن عنفر) درب الهناء) (: جعل)
القل عة ص.ب)2084)مقر للنراسلة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة اإلبتدائ ة بانزكان)
رقم) تحت  (20/10/2022 بتاريخ)

.2084
375 P

LUXA MAROC شركة
ش.م.م 

املقر االجتناعي : حي حساني
رقم 407 مشرع بلقصي9ي
ICE 002699852000078

تصف ة الشركة
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)2022/)01/0)قرر ما يلي):

تصف ة الشركة.
فحص الحساب النهائي للتصف ة)

واملصادقة عل ه.
إبراء)مصفي الشركة وإعفاؤه من)

مهامه وإقفال مسطرة التصف ة.
إلكنال) الصالح ات  إعطاء)

اإلجراءات.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
 03/10/2022 في) بأكادير  التجارية 

تحت عدد)338.
376 P

 SOCIETE MENUISERIE
SOUSSIA

شركة محدودة املسؤول ة
الفسخ املسبق

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
يون و) (30 في) مؤرخ  االستثنائي 
الشركة) قرر شركاء) باكادير،) (2022
املسناة املحدودة  املسؤول ة  ذات 
 MENUISERIE SOUSSIA SARL
 100.000 يعادل) مال  رأس  ذات 
فندق) (: االجتناعي) املقر  درهم،)

الصحراء)اكادير،)ما يلي):))
باعتبار) للشركة  املسبق  الفسخ 
انها لم تزاول اي نشاط منذ تأسيسها.

مالكي) الشرقاوي  الس د  تع ين 
علي مصف ا للشركة.

العنوان) في  التصف ة  مقر  تع ين 
ارتي):)فندق الصحراء)اكادير.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
22)أغسطس) التجارية باكادير بتاريخ)

2022)تحت رقم):)118074.
377 P

STE ESCOMPTE
SARL

 COMPTABLE AGREE
 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE MOUAKKIR شركة
PRIMEX
SARL AU
ش. م. م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
21/10/2022)قررت الجنع ة العامة)
االستثنائ ة للشركة املذكورة مايلي):

حل الشركة.)
مكلف) موقي9  عنر  الس د  تع ين 
محل) وجعل  الشركة  بتصف ة 
التصف ة هو املقر االجتناعي الكائن)
شقة)) (ESCOMPTE شركة) لدى 
شارع الحسن الثاني ب وكرى) (4 رقم)

اشتوكة ايت باها.
تم ايداع امللف القانوني للشركة)
املحكنة اإلبتدائ ة إلنزكان تحت رقم)))

2110)بتاريخ24/10/2022.
378 P

MZ CARS
SARL

شركة ام زد كــــــار ش.م.م
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
بتاريخ ش.م.م  كــــــار  زد  ام   لشركة 
االستناع) وبعد  (2022 أكتوار) (1(

وقراءة املحضر،)تقرر ما يلي):
أ)-)الحل املسبق للشركة.

زكي) جواد  الس د  تع ين  (- ب)
كنصفي للشركة.

في) التصف ة  مقر  تحديد  (- ج)
عنارة) (- (101 محل) التالي  العنوان 
أكابري)-)شارع الحسن الثاني)-)أكادير.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ)24)أكتوار)2022)تحت)

رقم)50)118.
الخالصة و التذكي9

379 P

SOCIETE LINE IMPORT
SARL AU 

املقر االجتناعي : تجزئة أكدال 2 رقم 
1028 أيت ملول

بتاريخ) مداوالتها  اثر  على 
الجنع ة) قررت  (24/10/2022
شركة لشركاء) العادية  غي9  العامة 

.LINE IMPORT SARL AU
مقرها االجتناعي):)تجزئة أكدال2 

رقم)1028)أيت ملول.
التجاري) بالسجل  واملسجلة 
باملحكنة االبتدائ ة انزكان تحت رقم)

11587)ما يلي):))
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من)24/10/2022.
تع ين مصفي الشركة في شخص)

حسن ت ك.
 1028 رقم) (2 جعل تجزئة أكدال)

أيت ملول مقر للنراسلة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
انزكان) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (24/10/2022 بتاريخ)

.211(
380 P

HLIMOU PRINT 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د )في طور التصف ة)
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 154 

البالل ع - 83000 تارودانت
رقم التق  د في السجل التجاري 

5755
حل شركة

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)سبتن 9)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
 HLIMOU PRINT الشريك الوح د)
درهنا) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
 154 رقم) االجتناعي  وعنوان مقرها 
نت جة) تارودانت  (83000 (- البالل ع)

ل):)العجز.

 154 وحدد مقر التصف ة ب رقم)

البالل ع)-)83000)تارودانت.)

وعين):

محند حل نو وعنوانه) الس د)ة))

 155 رقم) السو�سي  املختار  شارع 

تارودانت كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود) تبل غ  محل  و  املخابرة 

والوثائق املتعلقة بالتصف ة):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بتارودانت   االبتدائ ة 

22)سبتن 9)2022)تحت رقم)604.

381 P

IKONOS HOSPITALITY

SARL AU

العرفي) العقد  بنقت�سى 

قرر) (30/0(/2022 بتاريخ) املحرر 

 IKONOS لشركة) الوح د  الشريك 

شركة) (HOSPITALITY SARL AU

بشريك) محدودة  مسؤول ة  ذات 

درهم) (100.000 رأسنالها) وح د 

توطين) (: االجتناعي) مقرها  والكائن 

رقم)06)عنارة أريحا تجزئة البو اري)

الدشي9ة انزكان.

من) وذلك  للشركة  املبكر  الحل 

تاريخه واالتالي تصف تها وديا.

كنا تم تع ين الس د فرانسيسكو)

ج ل فروتو مصفي للشركة.

بالعنوان) التصف ة  مقر  حدد 

اريحا) عنارة  (06 رقم) توطين  التالي:)

تجزئة البو اري الدشي9ة انزكان وإلى)

الوثائق) جن ع  ترسل  العنوان  هذا 

والكتابات املتعلقة بالتصف ة.

كتابة)) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائ ة بانزكان))

رقم) تحت  (24/10/2022 بتاريخ)

.2107

382 P
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حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس بلوك)10)رقم)28

الطابق األول،)الحي الصناعي)-)اكادير

TEL/FAX :  05.28.82.2(.72 

Sté EL FAR AHMED
Sarl

رأسنالها : 100.000 درهم
محل 43 املركز التجاري

الحي الحسني انزكان
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
قرر) بانزكان،) (2022 سبتن 9) (1(

الشريك الوح د ما يلي):
من ابتداء) للشركة  مسبق   حل 
بشكل) وتصف تها  (2022 سبتن 9) (15

ودي.
تع ين الشريك الوح د في صفة،)
مغربي الجنس ة) الس د الفار احند،)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  والحامل 
للشركة) كنصفي  (JB7476 (: رقم)

طوال فت9ة التصف ة.)
املركز التجاري) (43 :)محل) تحديد)
كعنوان) انزكان،) الحسني  الحي 
الوثائق) شتى  واستالم  للنراسلة 

املتعلقة بالتصف ة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط  كتابة 
تحت) (2022 اكتوار) (18 بانزكان يوم)

رقم)2057.
383 P

FOODSTAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة

)في طور التصف ة) 
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 08 
شارع الرئي�سي : رقم 32 ايت ايعزة 

-83000- تارودانت
السجل التجاري 3333 بتار ودانت

ملحضر) عرفي  عقد  بنقت�سى 
الجنع ة العامة غي9 العادية لشركة)))
شركة ذات مسؤول ة) (FOODSTAR
 2022 أكتوار) (17 بتاريخ) محدودة 
18)أكتوار) مسجل بتارودانت بتاريخ)
(،1425 كناش املدا  ل عدد) (2022
تم) (100(7 رقم) باستخالص  أمر 

االتفاق والت9ا�سي على ما يلي):

إنهـاء)عنل ات التصف ة.)

إبراء)ذمة املصفي.

التشط ب علـــى الشركة في السجل)

التجاري والضريبة املهن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بتارودانت   االبتدائ ة 

 20)أكتوار)2022)تحت رقم)686.

384 P

شركة دومين د ب 1

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

رأسنالها : 100.000 درهم 

مقرها االجتناعي : دوار اداو محند 

الجناعة القروية واد الصفاء 

باشتوكة ايت

رقم السجل التجاري 17)12 

االنحالل املبكر للشركة
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تقرر حل) (2021 نوفن 9) (8 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

رأسنالها) مبلغ  الوح د  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

االجتناعي دوار اداو محند الجناعة)

باشتوكة) الصفاء) واد  القروية 

على) القدرة  عدم  نت جة  باها  ايت 

وتع ين) االستغالل  في  استنرارية 

الكائنة) اوفقي9  رش دة  الس دة 

ايت) الط ب  س دي  الخراة  بدوار 

عني9ة كنصف ة للشركة وحدد مقر)

س دي) الخراة  دوار  ب  التصف ة 

الط ب ايت عني9ة،)شتوكة ايت باها)

املغرب،)مع تخويل وتفويض املصف ة)

للشركة جن ع السلط الضرورية من)

اجل انحالل الشركة وتصف تها.

بنصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)

إلنزكان بتاريخ)18)أكتوار)2022)تحت)

رقم)2053.

385 P

CARLAGKOM 

شركة ذات مسؤول ة محدودة

)في طور التصف ة) 

وعنوان مقرها االجتناعي حي أوالد 

براه م أوالد برح ل تارودانت

ملحضر) عرفي  عقد  بنقت�سى 

العادية) غي9  العامة  الجنع ة 

شركة ذات) (CARLAGKOM لشركة)

مسؤول ة محدودة بتاريخ)23)سبتن 9)

بتاريخ بتارودانت  مسجل  (2022 

املدا  ل) كناش  (2022 أكتوار) (12

رقم) باستخالص  أمر  (،1158 رقم)

على والت9ا�سي  االتفاق  تم  ((864 

ما يلي):

إ نهـاء)عنل ات التصف ة.)

إ براء)ذمة املصفي.

التشط ب علـــى الشركة في السجل)

التجاري والضريبة املهن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بتارودانت   االبتدائ ة 

20)أكتوار)2022)تحت رقم)687.

386 P

ARIJ TRANS شركة

حــــــل مسبق للشركة
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 ARIJ TRANS لشركة) االستثنائي 

تقرر (17/10/2022 يوم)  املنعقد 

ما يلي):)

 ARIJ لشركة) املسبق  الحل 

التصف ة) مقر  تحديد  وتم  (TRANS

 206 رقم) االجتناعي:) املقر  هو 

حي موالي عنر ايت ملول (01  بلوك)

وعين الس د بوجنعة اعباس مصف)

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائ ة إلنزكان)

تحت رقم)2121)يوم)24/10/2022.

387 P

BOULANGERIE HEMOUNI
شركة ذات مسؤول ة محدودة

)في طور التصف ة) 
وعنوان مقرها االجتناعي طريق 
الخنيس أوالد برح ل - 83000 

تارودانت
السجل التجاري رقم : 7877

ملحضر) عرفي  عقد  بنقت�سى 
الجنع ة العامة غي9 العادية لشركة

   BOULANGERIE HEMOUNI
محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة 
مسجل) (2022 أكتوار) (17 بتاريخ)
 2022 أكتوار) (20 بتاريخ) بتارودانت 
أمر) (،1547 عدد) املدا  ل  كناش 
باستخالص عدد)10213)تم االتفاق)

والت9ا�سي على ما يلي):
إنهـاء)عنل ات التصف ة)

إبراء)ذمة املصفي.
التشط ب علـــى الشركة في السجل)

التجاري والضريبة املهن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
تاريخ ب  بتارودانت   االبتدائ ة 

25)أكتوار)2022)تحت رقم)701.
388 P

AIT TAIB IMMOBILIERE
 S.A.R.L - A.U

مقرها االجتناعي : حي تبارين شارع 
احند بن املختار زنقة 3601
رقم 100 الدشي9ة انزكان

حل شركة
الوح د) الشريك  لقرار  تبعا 
تقرر) (1(/10/2022 بتاريخ) للشركة 

ما يلي):
حل الشركة وتصف تها والتشط ب)

عليها من السجل التجاري.
تع ين الس د محند أيت الط ب،)

كنصفي للشركة.
محال) االجتناعي  مقرها  تع ين 

للتصف ة.
السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة) باملحكنة  التجاري 
بتاريخ) (2124 (: رقم) تحت  بإنزكان،)

.25/10/2022
389 P
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STE ARBINOME
SARL

الفسخ املسبق
الغي9) العام  الجنع  بنقتضـى 

 05/0(/2022 في) املؤرخ  العادي 

تقرر) (ARBINOME SARL للشركة)

ما يلي):)

من) ابتداء) للشركة  مسبق  حل 

.01/0(/2022

حنزة) الس د  مهام  إنهاء) تقرير 

لفح ل.)

لفح ل) حنزة  الس د  تع ين 

كنصفي للشركة.

للشركة) املسبق  الفسخ  مقر 

ARBINOME SARL)بالعنوان التالي):)

الهدى) تنالت  إقامة  (148 شقة رقم)

اكادير.)

بنكتب) تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

2022/)22/0)تحت رقم) في) بأكادير،)

.118532

390 P

AGHARAS BUREAU
SARL AU

املحرر) العرفي  العقد  بنقت�سى 

الشريك) قرر  (30/0(/2022 بتاريخ)

 AGHARAS لشركة) الوح د 

ذات) شركة  (BUREAU SARL AU

وح د)) بشريك  محدودة  مسؤول ة 

الكائن)) و  درهم  (100.000 رأسنالها)

 710 زنقة) (8 رقم) (: مقرها االجتناعي)

حي الوفاء)اكادير.

للشركة وذلك من) ( املبكر) الحل 

تاريخه و بالتالي تصف تها وديا.

كنا تم تع ين الس د ابو العباس)

محند عبد الرحنان مصفي للشركة.

حدد مقر التصف ة بالعنوان التالي)

)اكادير) 710)حي الوفاء) 8)زنقة) :)رقم)

وإلى هذا العنوان ترسل جن ع الوثائق)

والكتابات املتعلقة بالتصف ة.

كتابة)) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير)) التجارية  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (14/10/2022 بتاريخ)

.118813

391 P

MENA GOODS CO شركة
السجل التجاري : 5)512 / م ت 

أكادير

املقر االجتناعي : شقة رقم 1 عنارة 

افولكي 4 شارع عكاظ إقامة الفض ة 

حي الدا لة أكادير

بتاريخ) محرر  محضر  بنقت�سى 

قرر الجنع العام) (2022 أكتوار) (18

مسؤول ة) ذات  لشركة  االستثنائي 

MENA GOODS CO  محدودة)

ما يلي):

ريان) ب وسجنس  الس د  فوت 

ميشال)160)حصة اجتناع ة والس د)

 170 إم ل) بارتلوم  ج  واالسزيك 

مجنوعه) ما  أي  اجتناع ة،) حصة 

التي) الحصص  بين  من  حصة  (330

للس د شارليس) الشركة،) في  ينلكها 

كارول وولوين مق م باملغرب بطاقة)

.AK20183G(إقامته رقم

رأسنال) التفويت  هذا  وانوجب 

حصة) (1000 من) املكون  الشركة 

اجتناع ة،)محررة بالكامل ومقسنة)

كنا) املساهنة  حسب  الشركاء) بين 

يلي):

ميشال) ريان  ب وسجنس  الس د 

بنساهنة) اجتناع ة،) حصة  (340  :

قدرها)34.000)درهم.

الس د واالسزيك بارتلوم  ج إم ل)

بنساهنة) اجتناع ة،) حصة  (330

قدرها)33.000)درهم.

وولوين) كارول  شارليس  الس د 

بنساهنة) اجتناع ة،) حصة  (330

قدرها)33.000)درهم.

كارول) شارليس  الس د  تع ين 

وولوين مسي9ا آ ر للشركة ملدة غي9)

محدودة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة)) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ)21)أكتوار)2022)تحت)

رقم)08)118.
للنشر والب ان

املسي9ين

392 P

ZAKAT EXPORT
 SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوح د
رأسنالها 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : دؤار ايت النافوخ 
اوالد عي�سى تارودانت

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
  2022 سبتن 9) (1( االستثنائي بتاريخ)
أعاله) املذكورة  الشركة  شركاء) قرر 

سجلها التجاري رقم)725)ما يلي):
بومل ك)) ايوب  الس د  تفويت 
ملجنوع حصصه وعددها)450)حصة))

للس دة ثورية بومل ك.
بومل ك)) زكرياء) الس د  تفويت 
ملجنوع حصصه وعددها)450)حصة))

للس دة ثورية بومل ك.
ثورية) الس دة  تصبح  واذلك 
الحصص) لجن ع  مالكة  بومل ك 

البالغ عددها)1000)حصة.
ايوب) الس د  استقالة  قبول 
بومل ك)) زكرياء) الس د  و  ( بومل ك)
وتع ين) للشركة  كنسي9ين مشت9كين 

مسي9 وح د الس دة ثورية بومل ك.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائ ة) باملحكنة  القانوني 
 17/10/2022 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)667.
393 P

شــركة سوترڤيف
ش.م.م. ش.و

Sté(SOTRAVIF. Sarl(au
رأسنالها 10.000 درهم

الغي9) العام  الجنع  بنقت�سى 
 12/10/2022 بتاريخ) العادي مؤرخ 
STE SOTRAVIF SARL)تقرر) لشركة)

ما يلي):

ب ع كلي للحصص):

50)حصة للس د البوزيدي حنزة)

لفائدة الس د بويحي محند.

عائشة) ايل لو  للس د  حصة  (50

لفائدة الس د بويحي محند.

البوزيدي) الس د  استقالة  قبول 

محند) بويحي  الس د  وتع ين  حنزة 

غي9) ملدة  للشركة  جديدا  مسي9ا 

محدودة.

تح ين القانون األسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكنة اإلبتدائ ة بتارودانت بتاريخ)

 .6(3 رقم) تحت  (21/10/2022

السجل التجاري رقم):))730.

394 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(BD(AHMED(MANSOUR

 EDDAHBI ,CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SYNERGY SOLUTIONS
MODIFICATION

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

ثم) والذي  (23/0(/2022 املنعقد)

بشركة) تغ ي9ات  احدات  بنوجبه 

  SYNERGY SOLUTIONS SARL

محدودة))) مسؤول ة  ذات  شركة 

رأسنالها)100.000)درهم ح ث اتفق)

على مايلي):

تفويت)250)حصة منلوكة للس د)

إبراه م البقال لصالح ارنسة أشن)

والس د) هللا،) عبد  ألتيت  سام ة،)

 84 (،83 (،83 يعقوبي عبد الرحنان)

)لكل منهنا على التوالي.
ً
سهنا

البقال) إبراه م  الس د  استقالة 

من منصبه كنسي9.

تحبين القانون األسا�سي.

باملحكنة)) القانوني  اإليداع  تم 

 21/10/2022 في) بأكادير  التجارية 

تحت رقم)24)118.

395 P
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 SOCIETE SCHMITZ
 TRANSPORT

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
CAPITAL(SOCIAL : 100 000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RES(ISLANE
 IMM 38 APPT 4 HAY

MOHAMMADI - AGADIR
RC : 41503 / AGADIR

االستثنائي) العام  الجنع  قرر 
املنعقد بتاريخ)23/)2022/0)ما يلي):)
340)حصة اجتناع ة من) ب ع ل)
لفائدة) وحنان  حسن  الس د  طرف 

الس د محند ازود.
الس د) وتع ين  املسي9  استقالة 

محند ازود كنسي9 جديد للشركة.
ازود) محند  الس د  تع ين 
كنسؤول عن نشاط النقل للشركة.

التوق ع االجتناعي.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكنة 

2022/10/21)تحت رقم)13)118 .
396 P

 SOCIETE LA BALEINE
OCEANIQUE

SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
املقر : مقر الشركة عنارة رقم 1 
بلوك ءو 2 شارع كواكبي الدا لة

اكادير
رأسنالها : 100.000 درهم

بنقت�سى محضر الجنع العام غي9)
العادي املنعقد بتاريخ)2022/)0/)2 

تحت املوافقة على ما يلي):)
استقالة الس د طال بلي الحوسين))

من مهامه كنسي9.
تحويل الشركة إلى مسي9 واحد.

ب ع حصص اجتناع ة.
 500 ب ع الس د طال بلي الحسين)
الحنداوي)) الس د  لفائدة  حصة 

سناع ل.

الجديد
الس د الحنداوي سناع ل)1000 

حصة.
تع ين الس د الحنداوي سناع ل))
منحه) مع  لشركة  الوح د  املسي9 
البنك ة التوق ع  صالح ات   جن ع 

والتس ي9.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية اكادير بتاريخ)10/2022/)1 

تحت رقم118887. 
397 P

 SOCIETE LAHOUAOUI
LAHCEN IMMOBILIER

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
املقر : التضامن 1 ب عنارة 22
محل رقم 2 بنسر كاو اكادير

السجل التجاري : 03)40 اكادير 
رأسنالها : 100.000 درهم

بنقت�سى محضر الجنع العام غي9)
العادي املنعقد بتاريخ)2022/)0/)2 

تحت املوافقة على ما يلي):)
ب ع حصص اجتناع ة.

 500 لحسن) لهواوي  الس د  ب ع 
حصة لفائدة الس د ايت بالل محند

الجديد
 500 محند) بالل  ايت  الس د 

حصة.
الس د لهواوي لحسن)500)حصة.
لحسن)) لهواوي  الس د  تع ين 
منحه) مع  لشركة  الوح د  املسي9 
البنك ة التوق ع  صالح ات   جن ع 

والتس ي9.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية اكادير بتاريخ)24/10/2022 

تحت رقم)43)118. 
398 P

GARAGE EXPERIENCE
S.A.R.L

على العقد العرفي املؤرخ في  بناء)
شركاء) بالع ون  (2022 سبتن 9) (7
 GARAGE EXPERIENCE شركة)
درهم،) (100.000 رأسنالها) (SARL
مقرها االجتناعي حي الوفاق بلوك د)

رقم)6)24)الع ون قرروا ما يلي):

حصة) (500 الكلي) التفويت 
درهم للحصة) (100 اجتناع ة بثنن)
النظ في عبد هللا) الس د  من طرف 

لفائدة الس د غ 9ي عبد الكريم.
تغ ي9 الشكل القانوني للشركة من)

ش.م.م الى ش.م.م.م.و.
الس د) السابق  املسي9  استقالة 

النظ في عبد هللا.
الكريم) عبد  غ 9ي  الس د  تع ين 
غي9) لفت9ة  للشركة  وح د  مسي9 

محدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 2022/10/18 االبتدائ ة بالع ون في)

تحت رقم)3077.
399 P

ICE CREAM LEGEND
SARL

Société(à(responsabilité(limitée
Au(capital(de 1.400.000 Dhs

RC(Agadir : 8045
ت 9ع بأنصبة

العام) محضرالجنع  بنقت�سى 
(،2021 مارس) (18 االستثنائي بتاريخ)

تقرر ما يلي):
قبول ت 9ع الس دة فرجين كارول)
لوشتوليي والس د مورغان لوشات ل ه)
بول ت) صوفي  للس دة  بأنصبتهنا 

لوشاتوليي.
6)و7)من القانون) تعديل املادتين)

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
 2022 أكتوار) (07 بتاريخ) بأكادير،)

تحت الرقم)118733.
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شــركة إسباس روتييغ
ش.م.م. ش.و

Sté(ESPACE(ROUTIER. Sarl(au 
رأسنالها : 1.000.000 درهم

الغي9) العام  الجنع  بنقت�سى 
سبتن 9) (23 بتاريخ) مؤرخ  العادي 
 STE ESPACE لشركة) (2022

ROUTIER SARL AU)تقرر ما يلي):

1)-)ب ع كلي للحصص):

10000)حصة للس د كاسم محند)

( لفائدة الس د كاسم أشرف.)

تغ ي9 املقر األسا�سي للشركة) (- (2
(،3 رقم) (3 بلوك) التالي:) العنوان  إلى 

شارع) الثالث،) الطابق  (،12 شقة)

إنزكان،)حي مستشفى أيت ملول.

قبول استقالة الس د ڭاسم) (- (3

أشرف) ڭاسم  الس د  وتع ين  محند 

غي9) ملدة  للشركة  جديدا  مسي9ا 

محدودة.

االجتناعي) النشاط  تنديد  (- (4

األشغال) مقاولة  إلى  للشركة 

 TRAVAUX DIVERS OU والبناء)

.CONSTRUCTION

األسا�سي) القانون  تح ين  (- (5

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائ ة  املحكنة 

 1(57 رقم) تحت  م  (2022 ماي) (10

السجل التجاري رقم24717.

401 P

STE DECAHORIZON
 SARL

الغي9) العام  الجنع  بنقتضـى 

العادي املؤرخ في فاتح سبتن 9)2022،)
تقرر ( (DECAHORIZON  لشركة)

)ما يلي):

ب ع حصص):

ياسين) للس د  حصة  (300 ب ع)

الديوان لفائدة عبدالرح م الديوان.

سف ان) للس د  حصة  (300 ب ع)

بعيش لفائدة عبد الرح م الديوان.

شركة) تحويل  على  التصديق 

 .(SARL / AU(((إلى(SARL

إقامة) الى:) الشركة  املقر  تحويل 

 343 شقة) (12 عنارة) الشروق 

بنسركاو اكادير.)))))

تح ين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكنــة) القانوني  اإليداع  تم 

 2022 أكتوار) (17 التجارية أكادير في)

تحت رقم118841.

402 P
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STE 6TER TRANS
SARLAU

RC: 11759/INEZGANE

بتاريخ) العرفي  العقد  بنقت�سى 

23)سبتن 9)2022)والذي ثم بنوجبه)

 6TER (« بشركة) تغ ي9ات  إحداث 

مسؤول ة) ذات  شركة  (»TRANS

رأسنالها) وح د  بشريك  محدودة 

هو)) االجتناعي  ومقرها  (100000.00

الحي الصناعي ايت) (10( بلوك أ رقم)

ملول انزكان.

))ح ت اتفق على مايلي):

الحصص) جن ع  تفويت 

االجتناع ة من طرف الس د ولعين)

الس دة)) لفائدة  املختار  محند 

الحنودي حك نة.

محند) ولعين  الس د  استقالة 

للشركة) مسي9  منصب  من  املختار 

حك نة) الحنودي  الس دة  وتع ين 

غي9) ملدة  للشركة  وح دة  مسي9ة 

محدودة مع التوق ع بشكل منفرد في)

البنك ة) والحسابات  العقود  جن ع 

للشركة.
رفع رأسنال الشركة إلى)100.000 

درهم.

تح ين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكنة)) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بإنزكان في)21)أكتوار)2022  

تحت رقم)5)20 .  

403 P

SOCIETE AGRUGEST
 SARL

شركة محدودة املسؤول ة 

الرٲسنال االجتناعي : 10.000 درهم

املقر االجتناعي : عنارة ٳل غ، رقم 

208 شارع موالي ٳسناع ل، ٲكادير

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى  (

االستثنائي مؤرخ في)26)سبتن 9)2022 

بأكادير،)قررالشريك الوح د للشركة)

املسناة) املحدودة  املسؤول ة  ذات 

ذات) (SOCIETE AGRUGEST SARL
رأسنال يعادل)10.000)درهم،)ما يلي:))

ٳجتناع ة) حصة  (40 هبة) (- (1

لفائدة ٳبنه السناوي محند أسامة.

ٳجتناع ة) حصة  (40 هبة) (- (2

لفائدة ٳبنه السناوي عثنان.

ٳجتناع ة) حصة  (20 هبة)  -  3
فاطنة) املاه دي  زوجته  لفائدة 

الزهراء.
محند) أسامة  الس د  تع ين  (- (4
السناوي مسي9ا للشركة ملدة المنته ة.
االسا�سي) القانون  تحديث  (- (5

للشركة)
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
التجارية باكادير بتاريخ)3)ٲكتوار)2022  

تحت رقم))11867.
404 P

مركزباك للتكوين والدعم 
املدر�سي الخاص

ش.م.م
مقرها االجتناعي : شقة 01 حي 
الزيتون  E(3-2 ت كوين، أكادير

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (1
22)يول و)2022،)انعقد الجنع العام)

االستثنائي وتقرر ما يلي):
ازروال) الس دة  تفويت  قبول 
لفائدة) اجتناع ة  حصة  (25 سلمى)
الس د ايت الغزال صه ب و25)حصة)
اجتناع ة لفائدة الس د ايت الغزال)

مصعب.
الغزال) ايت  الس دين  قبول 
صه ب وايت الغزال مصعب كشركاء)

جدد في الشركة.
سلمى) ازروال  الس دة  انسحاب 

نهائ ا من الشركة.
سلمى) ازروال  الس دة  استقالة 

من التس ي9 املشت9ك الشركة.

التس ي9:)يتعهد بتس ي9 الشركة إلى)

والس د) عائشة  بوطرحات  الس دة 

ايت الغزال صه ب ملدة غي9 محددة.

الس دة) ينسب  (: البنكي) التوق ع 

ايت) والس د  عائشة  بوطرحات 

الغزال صه ب))معا.

رأسنال) توزيع  يصبح  وبهذا 

بوطرحات عائشة) (: الشركة كنا يلي)

الغزال) ايت  اجتناع ة،) حصة  (50

ايت) اجتناع ة،) حصة  (25 صه ب)

الغزال مصعب)25)حصة اجتناع ة.)

الجديد) األسا�سي  النظام  اعتناد 

املحين للشركة.

2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (11715( رقم) تحت   بأكادير 

5)أغسطس)2022.
للخالصة و الب ان

عن املسي9

405 P

TOP SERVICE  COMPLET
SARL

عين املديور مشرع العين تارودانت
رقم السجل التجاري 81)1 

تارودانت

العام) الجنع  بـنقت�سى  (- (1

يون و) (27 االستثنائي املنعقد بـتـاريـخ)

2022))تم االتفاق على ما يلي):

للشركة) االجتناعي  املقر  نقل 
 74 رقم) التالي:) العنوان  إلى  املسجل 

تجزئة بوك ضو محايطة تارودانت.

تح ين القانون األسا�سي للشركة.

القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2

املحكنة) ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 656 االبتدائ ة بتارودانت تحت رقم)

وذلك بتاريخ)12)أكتوار)2022.

406 P

STE SOREMED
S.A

شركة مجهولة االسم
رأسنالها : 50.000.000 درهــم

مقرها االجتناعي : رقم 34 املنطقة 

الصناع ة تاس ال  الدشي9ة الجهادية 

-انزكان

س.ت: 1525

بنقت�سى مشاورات الجنع العام)

30)أكتوار) االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2022،تقرر ما يلي):

1)-)تح ين عنوان مقر الشركة من)
العنوان):)رقم)34)املنطقة الصناع ة)

 تاس ال الدشي9ة-انزكان،)إلى العنوان):)
الدشي9ة) الفارابي  شارع  (42 رقم)

الجهادية)-)انزكان.

2)-)تعديل النظام االسا�سي.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة انزكان بتاريخ)25)أكتوار)2022 

تحت رقم))))2128.
407 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(67,(RUE(AL(WAHDA

  AL WATANIA, LES AMICALES DES

FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE STAR NET WORK
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
والذي) (2022 )1)سبتن 9) املنعقد في)
ثم بنوجبه إحدات تغ ي9ات بشركة)
شركة) (STAR NET WORK SARL
رأسنالها) محدودة،) مسؤول ة  ذات 

100.000)ح ت اتفق على ما يلي):
 نقل املكتب الرئي�سي للشركة إلى):
 RDC, N° (7, LOT AKABAR, AIT 

.MELLOUL
تنديد النشاط االجتناعي للشركة)

عن طريق):
أعنال االمن الخاص،)الحراسة)؛

الحدائق)؛
التنظ فات.

تح ين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكنة)) القانوني  اإليذاع  ( ثم)
التجارية باكادير في)25)أكتوار)2022  

تحت رقم)011)11.
408 P

فريش كومباني
شركة محدودة املسؤول ة

رأسنالها االجتناعي 100.000 درهم
مقـرها االجتناعي : عند 
»AGRUMAR SOUSS«
 شارع إبراه م الروداني

 املنطقة الصناع ة ايت ملول
I)-)بنقـتـ�سى محضـر الجنع العام)
(،2022 مارس) (2 الغي9 العادي بتاريخ)

تقـرر ما يلي):
الى) للشركة  االجتناعي  املقر  نقل 

العنوان التالي):)
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الدا لة) حي  الفرابي  زنقة  (،14
اكادير.

تغ ي9 القانون األسا�سي للشركة.))))
II)-)ثـم اإليداع الـقانـونـي باملـحكنة)
أكتوار) (20 اإلبتدائ ة بإنزكان بتـاريـخ)

2022)تحـت رقـم))2083.
قـــصــد الـــنــشـــر

409 P

شركة دروكمير 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك وح د
رأسنالها 100.000.00  درهم 

املقر االجتناعي : شارع عبد الرح م 
الحض كي رقم 46 حي املسي9ة اكادير       
بنقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ)
باكادير) املسجل  (2021 نوفن 9) (22
بتاريخ)16)ديسن 9)2021)والذي ترتب)

عنه ما يلي):
تحويل املقر االجتناعي):)

تحويل) الوح د  الشريك  قرر 
املقر االجتناعي للشركة الى العنوان)
الجديد التالي):)شارع بوجدور بلوك)4 

رقم)200)حي الفرح بنسركاو اكادير.)
باملحكنة) (: القانوني) اإليداع 
 117010 التجارية باكادير تحت رقم)

بتاريخ)4)أغسطس)2022.
410 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU
N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 STE ART WORK ARCHI
BOUJEMAAOUI

 SARL AU 
تغ ي9 املقر االجتناعي

العام) الجنع  قرار  على  بناءا  (- (I
بتاريخ) باكادير  املنعقد   االستثنائي 
 ART WORK(7)أكتوار)2022)لشركة
 ARCHI BOUJEMAAOUI SARL

AU))تقرر ما يلي):
تغ ي9 املقر االجتناعي إلى العنوان)
االول) الطابق  (1(( رقم) (: التالي)

ت ك وين اكادير.
القانون) من  (3 رقم) البند  تغ ي9 

األسا�سي مع تحديثه.
ثم تسج ل السجل التجاري) (- (II

بتاريخ) باكادير  التجارية   باملحكنة 
13)أكتوار)2022)تحت رقم)53153.  
411 P

STE AXALU
 SARL

RC N°25515
بنقت�سى عقد عرفي بتاريخ)8)أكتوار)
2022))تم وضع محضر الجنع العام)

يحنل الخصائص التال ة):
الشركة الى العنوان) ( تحويل مقر)
التالي):)كراج ا ج صنف د حي القدس)

اكادير.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم)) ( انزكان) االبتدائ ة  (  املحكنة)

21)أكتوار)2022)تحت رقم)2088 .
412 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
TIGLIT

sarl
 Société(à(responsabilité(limitée
Au(capital(de 800.000 Dirhams

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
والذي) (2022 أكتوار) (1( املنعقد في)
ثم بنوجبه إحدات تغ ي9ات بشركة)
 BOULANGERIE PATISSERIE
TIGLIT SARL))شركة ذات مسؤول ة)
ح ت) (800.000 رأسنالها) ( ( محدودة)

اتفق على ما يلي):
إلى)) للشركة  االجتناعي  املقر  نقل 

شارع الحسن)2)رقم)74)والد تاينة
باملحكنة)) القانوني  اإليذاع  ( ثم)
االبتدائ ة بتارودانت في)24)أكتوار)2022  

تحت رقم)))6.
413 P

ANGLE TP
SARL

RC : 26061
تغ ي9ات قانون ة

)بنقت�سى محضر جنع عام بتاريخ))
6)يون و)2022)تنت املوافقة على):

الكائن) اإلجتناعي  املقر  تحويل 
ايت) حي  (105 الجهوية) الطريق  على 
ابال عين القلعة ايت ملول انزكان إلى)
ت كوين) (28 رقم) (E حي الزيتون بلوك)

اكادير.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط  كتابة 

انزكان تحت)2115)بتاريخ)24)أكتوار)

2022)رقم سجلها التجاري هو)26061.

414 P

 STE AGRI IRRIGATION

ARGANNA
SARL

)الجنع العام اإلسثنائي) بنقت�سى)

 STE AGRI IRRIGATION لشركة)

محدودة) شركة  (ARGANNA SARL

املسؤول ة،)رأسنالها)500.000))درهم،)

تجزئة) ب  (146 (: االجتناعي) مقرها 

بتاريخ) املنعقد  ملول  ايت   اركانة 

13)أكتوار)2022)قرر ما يلي):

الس دة  ديجة) استقالة  قبول 

داودي من ادارة الشركة.

موعين) محند  الس د  تع ين 

كنسي9 وح د للشركة.

باملحكنة) وضع  القانوني  اإليداع 

 2132 رقم) تحت  االبتدائ ة إلنزكان 

يوم)25)أكتوار)2022.

415 P

STE EDDARTE
SARL

)الجنع العام اإلسثنائي) بنقت�سى)

 STE EDDARTE SARL لشركة)

رأسنالها) املسؤول ة  شركة محدودة 

 100.000))درهم،)مقرها االجتناعي):)

اشتوكة) ب بي  س دي  احشاش  دوار 

سبتن 9) (23 ايت باها املنعقد بتاريخ)

2022)قرر ما يلي):

قبول استقالة الس د ايت عدي)

عزالدين من ادارة الشركة.

ابضار) يوسف  الس د  تع ين 

كنسي9 وح د للشركة.

باملحكنة) وضع  القانوني  اإليداع 

 2131 رقم) تحت  االبتدائ ة النزكان 

يوم)25)أكتوار)2022.

416 P

شتوكة الكتروتكنيك شليط
 ش.م.م.ش.و

 CHTOUKA 

ELECTROTECHNIQUE CHELETE

SARL AU
 رقم2، عنارة 207، زنقة االنبعات، 

ايت ملول
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (1 
4)أكتوار)2022،)انعقد الجنع العام)

االستثنائي وتقرر ما يلي):
استقالة الس د قرااش رش د من)

تس ي9 الشركة.
الشركة) بتس ي9  يتعهد  التس ي9:)
إلى الس دة بن بائش عائشة))ملدة غي9)

محددة.
للس دة) ينسب  البنكي:)  التوق ع 

بن بائش عائشة.
2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ)) (2135 رقم) تحت   بإنزكان 

25)أكتوار)2022.
للخالصة والب ان

عن املسي9

417 P

STE ABHAJE FRÈRES
SARL AU

شـركة ذات مسـؤول ة محدودة 
وشريـك واحد

رأسنالها :  36.000.000 درهــم
مقرها : طريق تارودانت أوالد برح ل 

- تارودانت
س.ت: )53

بنقت�سى مشاورات الجنع العام)
سبتن 9) (2( بتاريخ) املنعقد  العادي 
2022،)قررالشريك الوح د تفويض)
سلطة التوق ع للس د نور الدين عبد)
الدين،)الحامل للبطاقة الوطن ة رقم)
PA37604)واملق م في حي تنديد ت ل ال)
بصفته) اكادير،) (- ت كوين) (713 رقم)
على) وذلك  للشركة،) التقني  املدير 
على) للرد  الالزمة  املستندات  جن ع 
بنا) والخاصة،) العنوم ة  الصفقات 
واملال ة) التقن ة  املستندات  ذلك  في 
املناقصات،) وثائق  بتكوين  املتعلقة 

العنوم ة) الصفقات  رهن  وكذا 

لفائدة مؤسسات االئتنان.
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كنا يفوضه ايضا صالح ة التوق ع)
املصرف ة،) الضنانات  طلبات  على 
وكذلك املستندات اإلدارية املتعلقة)
املقالع) استغالل  ملفات  بتكوين 

الستخراج مواد البناء.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتارودانت بتاريخ)18)أكتوار)

2022)تحت الرقم)675.
418 P

فونتي كونصاي ش.م.م.

IF: 06 (2 8( 18

RC: 14 00(

TP: 48 15 13 14

 TEL: 05 28 21 30 08 

)العنوان):)شقة)03)رقم)60)شارع مسعود)

وفقاوي السالم اكادير

SH-ARCHI
 ش.م.م
تعديل

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
االستثنائي املؤرخ بتاريخ))1)أغسطس)
يوم) باكادير  واملسجل  ( (2022 
التسج ل) رقم  (2022 أغسطس) (23
65012067)2022002)تقررما يلي):

زيادة رأس املال)):)
إلى) (10.000 زيادة رأس املال من)

200.000)درهم.
بشكل) ملزمة  الشركة  ستكون 

قانوني بتوق ع الس دة سناء)حوش.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية أكادير يوم)
24)أكتوار)2022)تحت رقم))1)118.
419 P

DETROIT STONE
تغ ي9

وفقا للجنع العام املنعقد بتاريخ)))
2022)قرر شركاء)شركة)) 23)سبتن 9)

DETROIT STONE)ما يلي):
العناصر املضافة أو املحذوفة):

بنبلغ) الشركة  رأسنال  زيادة 
الحساب) من  درهم  (2.000.000
بتخف ض) متبوع  للشركاء) الجاري 
الق نة) بنفس  الشركة  لرأسنال 
املتاركنة) الخسائر  المتصاص 
في) محدد  الشركة  راسنال  ل بقى 

5.000.000)درهم.

والي) محند  بلي  السادة  تفويت 
من) لجزء) الحسين  والي  عثنان 
في) جصة)) (30000( حصصهم)
الشركة لفائدة الس دين  الد تحافي)
)15000)حصة لكل) واواكر محندي)
مجنوعه) بنا  وذلك  منهنا)) واحد 

3.000.000)درهم.
توزيع الحصص املكونة لرأسنال)
اصبح) حصة)) (50000( الشركة)
بواكر) (،(%30( بلي) محند  (: كالتالي)
محندي))30%)،) الد تحافي))%30)،)
بلي عثنان))3%)،)بلي الحسين))2%) 

وعزيز االطرش))5%).
محندي) بواكر  الس د  تع ين  تم 
محند) والس د  تحافي  والس د  الد 
بلي مسي9ين للشركة وذلك ملدة غي9)

محدودة.
االدارية) الوثائق  على  التوق ع 
الس د) طرف  من  صالحة  والبنك ة 
تحافي) والس د  الد  بواكر محندي 

وذلك ملدة غي9 محدودة.
تحديث القوانين.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بطانطان)
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (14 بتاريخ)

.2022/170
420 P

STE MAGIC BUSINESS
SARL

االستثنائي)) العام  الجنع  إطار  في 
STE MAGIC BUSINESS- لشركة)

SARL)املنعقد بتاريخ)30)سبتن 9)2022 
التغ ي9ات) وااإلجناع  األعضاء) قرر 

التال ة):
الحسين) حف ظي  الس د  قرر 
إلى) لي9تفع  في رأسنال الشركة  زيادة 

1.100.000)درهم.
تح ين القانون االسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بإنزكان)
بتاريخ))24)أكتوار)2022)عدد)2116.   

للخالصة والب ان
املسي9

421 P

شركة رابومات
ش.م.م.ش.و

مقرها االجتناعي : الطريق الوطن ة 
رقم 10 دويوير جناعة مشرع العين،

 تارودانت
قرر) (2022 أكتوار) (6 بتاريخ) (- (1

الشريك الوح د ما يلي):
زيادة رأس املال بنبلغ)1.000.000 

درهم،) (2.000.000 ل صبح) درهم،)

بق نة) جديد  سهم  (10000 بإنشاء)

طريق) عن  منها،) لكل  درهم  (100

السائلة) الديون  عن  التعويض 

الوح د) للشريك  الدفع  واملستحقة 

على الشركة.

الجديد) األسا�سي  النظام  قبول 

للشركة.

2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 

  2022 أكتوار) (24 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)4)6.
للخالصة والب ان

عن املسي9

422 P

SOUSS TELECOM
    SARL AU

 ش.م.م ذات الشريك الوح د

   رأسنالها 100.000  درهم

حي اسايس بلوك 3 زنقة 12 رقم 12 

ت ك وين، أكادير

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 2022 أكتوار) (14 بتاريخ) اإلستثنائي 

أعاله) املذكورة  الشركة  مسي9  قرر 

سجلها التجاري رقم)36381))ما يلي):

توس ع أنشطة الشركة):

املدن ة) الهندسة  وأعنال  دراسة 

وأسالك الهاتف)؛

األشغال املختلفة والبناء)؛

تأجي9 املعدات واالالت.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

أكادير) التجارية  باملحكنة  القانوني 

رقم)) تحت  (2022 أكتوار) (20 بتاريخ)

.118(03

423 P

SOCIETE CAP FRAIS
SARL

RC(N° 25953   INEZGANE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رأسنالها  100.000 درهم    

مقرها االجتناعي : شارع  سال رقم 8 

حي الصناعي تس ال الدشي9ة انزكان

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

بتاريخ)17)أكتوار)2022)لشركة.

قرر زيادة املوضوع))بائع))األسناك)

بالجنلة.

سبست ان) سوااد  الس د  وتع ين 

مسي9 الوح د لشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 االبتدائ ة بانزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2118.

424 P

AZUL CONSULTANT

 Siège(Social(:(Avenue(Bir(Anzarane(N°1

Majmaa(Lahbab(Taroudant

TEL : 05.28 85 33 74

GSM : 06.62.16.26.5(

E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

 APELI
SARL

رأسنالها : 100000 درهم

والكائن مقرها بالزرايب اوالد بنونة 

تارودانت

سجلها التجاري رقم 6811

1)-)بـنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تقرر) (2022 يول و) (6 بـتـاريـخ)  املنعقد 

ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تغ ي9 

 (SARL( املحدودة) املسؤول ة  ذات 

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة  إلى 

.(SARL AU((بشريك واحد

امتداد غرض الشركة وهو:

جن ع العنل ات املتعلقة بت9ك ب)

الطاقات املتجددة:)األلواح الشنس ة)

الكهروضوئ ة.

شراء)وا ع وتسويق وتوزيع وتوريد)

لت9ك ب) املالزمة  وامللحقات  املكونات 

الطاقة الشنس ة الكهروضوئ ة)؛
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 دمة وإصالح وص انة وتصن م)
الشنس ة) الطاقة  وأنظنة  مكونات 

الكهروضوئ ة.
تبني) تقرر  للتغي9ات أعاله،) تبعا  (
القوانين األساس ة الجديدة لشركة)

محدودة املسؤول ة بشريك وح د).
القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2
املحكنة) ه ئة  لدى  الضبط  بكتابة 
االبتدائ ة بتارودانت))تحت رقم)655 

وذلك بتاريخ)12)أكتوار)2022.
425 P

SOCIETE  TANIT FOODS
S.A.R.L  

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات شريك واحد

رأسنال الشركة : 100.000 درهم
املقر االجتناعي :شقة رقم 8 الطابق 
الثاني مبنى رقم 23 برنامج ت غ مي 

أكادير
الوح د) املساهم  لقرار  تبعا 
 2022 أغسطس) (2( في) واملؤرخ 
 SOCIETE TANIT بخصوص شركة)

FOODS))تم تسج ل ما يلي):
 TANIT« شركة) إسم  تغ ي9 
االسم) الشركة  لتتخذ  ( (»FOODS

التالي:)»شركة املوادالغدائ ة«.
للشركة) األسا�سي  النظام  تح ين 

طبقا ملا سبق.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ)14)أكتوار)2022 

تحت رقم)118806.
426 P

STE SPORT PLAZA
SARL

شـركة ذات مسـؤول ة محدودة 
رأسنالها : 7.350.000 درهــم

مقرها : ملتقى الشارع البانورامي 
وشارع مكة-كال فورن ا 

-الدارالب ضاء
س.ت : 147717

بنقت�سى مشاورات الجنع العام)
االستثنائي املنعقد بتاريخ))1)سبتن 9)
املادة) أحكام  وانقت�سى  (،2022
في) الصادر  (5-(6 القانون) من  (86 
أن) قررالشركاء) (،1((7 ف 9اير) (13
يستنر نشاط الشركة واالتالي عدم)

حل الشركة قبل األوان.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الب ضاء) بالدار   التجارية 

24)أكتوار)2022)تحت الرقم)842614.
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STE VILLA PLAZA

SARL

شـركة ذات مسـؤول ة محدودة 

رأسنالها : 500.000 درهــم

مقرها : )11 شارع مكة كال فورن ا - 

الدار الب ضاء

س.ت : 8561)2

بنقت�سى مشاورات الجنع العام)

االستثنائي املنعقد بتاريخ))1)سبتن 9)

املادة) أحكام  وانقت�سى  (،2022

في) الصادر  (5-(6 القانون) من  (86 

أن) قررالشركاء) (،1((7 ف 9اير) (13

يستنر نشاط الشركة واالتالي عدم)

حل الشركة قبل األوان.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الب ضاء) بالدار   التجارية 

24)أكتوار)2022)تحت الرقم)842613.

428 P

KB HOSPITALITY

 SARL

شركة ذات مسؤول ة

ذات رأسنال 5.300.000 درهم

املقر الرئي�سي : ايمي ودار كم 28 

طريق الصويرة تامري، أكادير 

السجل التجاري تحت رقم 21127

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

بتاريخ)31)ماي)2022،)تقرر ما يلي):

استنرارية الشركة)؛

منح السلط.

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير في))1)أكتوار)2022   

تحت رقم))11888.

429 P

NAAMA CLUB
 SARL

شركة ذات مسؤول ة

ذات رأسنال 200.000 درهم

املقر الرئي�سي : 325 شارع الحسن 

الثاني، عنارة القباج، أكادير

السجل التجاري تحت رقم 15.145

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

بتاريخ)30)يون و)2022،)تقرر ما يلي):

استنرارية الشركة)؛

منح السلط.

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير في)12)أكتوار)2022 

تحت رقم)118786.
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SOCIETE AGRI KOUR 
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
رأسنالها : 100.000 درهم

 شقة 1، طابق رقم 1 مركز س دي 

ب بي، اشتوكة ايت باها

 س.ت 27213

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بإنزكان)

املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص ارت ة):

 SOCIETE AGRI (: التسن ة)

.KOUR SARL

الهدف):

الض عات) تس ي9  في  مقاول 

الفالح ة) املواد  تصدير  الفالح ة،)

الفواكه والخضر)؛)

استي9اد) (- مستنبت) استغالل 

وتصدير،)إضافة إلى تسويق املنتجات)

الفالح ة في املغرب و ارج املغرب)؛)

واألر�سي) الفالح ة  ارالت  كراء)

الفالح ة.

املدة):))))سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الرأسنال):)100.000)درهم مقسم)

إلى)1000)حصة من فئة)100)درهم.

من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 

يول و إلى)31)يون و من كل سنة.)

بنقت�سى الفصل)33)من القانون)
ابراه م) تع ين  تم  للشركة  األسا�سي 
غي9) ملدة  للشركة  كنسي9  كوري 

محدودة.)))))))
والتق د) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)
تحت) (2022 أكتوار) (24 إلنزكان يوم)

رقم)2117.
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Sté AGAWZ AGRICOLE
  SARL

محرر) عرفي  عقد  بنوجب  (- (1
2022)تم تأسيس) 21)سبتن 9) بتاريخ)
ذات) املسؤول ة  محدودة  شركة 

املنيزات التال ة):
 AGAWZ شركة) (: التسن ة)

AGRICOLE)ش.م.م.
الهدف):)استغالل املجال الفالحي.
املقر االجتناعي):)رقم)8)طريق انزي)
ايت احند دائرة انزي) اربعاء) (2 زنقة)

اقل م تيزنيت).)
املدة):))))سنة.

 100.000 (: رأس املال االجتناعي)
1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.
التس ي9):)محند اكنكور.

السنة االجتناع ة)):)تبتدئ السنة)
االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

آ ر ديسن 9 من كل سنة.
لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2
ه ئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
املحكنة االبتدائ ة بتزنيت تحت رقم)
  5343 رقم) التجاري  والسجل  (321

بتاريخ)20)أكتوار)2022)م.
من أجل النسخة والب ان
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شركة  أليبيل كونستروك�سي
ش.م.م

برأسنال قدره 100.000 درهم
شقة في الطابق الثاني حي أ شاب 
الطريق الرئيس ة القل عة، ايت 

ملول    
)بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
ص اغة) تنت  (2022 أكتوار) (11
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤول ة املحدودة))ذات الخصائص)

التال ة):)
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الغرض االجتناعي):)مقاول األشغال)

املختلفة والبناء.)

أل ب ل) ( »شركة) (: التسن ة)

كونست9وك�سي«))ش.م.م.

:)شقة في الطابق) املقر االجتناعي)

الثاني حي أ شاب الطريق الرئيس ة)

القل عة ايت ملول.

املدة):)حددت في))))سنة.

 الرأسنال والحصص االجتناع ة):)

درهم) (100.000 في) الرأسنال  حدد 

اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

موزعة) درهم للواحدة،) (100 بق نة)

كاألتي):)

دن ا بوتسنوت)500)حصة)؛

عزيز ح داك)500)حصة.

التس ي9):)الشركة مسي9ة من طرف)

بوتسنوت) دن ا  املسي9ين  الس دين 

وعزيز ح داك وذلك ملدة محددة.

مشت9ك) فهو  البنكي  التوق ع  أما 

ح ث أن توق ع كل من دن ا بوتسنوت)

الصالح) الوح د  هو  ح داك  وعزيز 

أنواع) بجن ع  الشركة  يلزم  الذي 

املعامالت البنك ة.

 37 توزع حسب الفصل) (: األرااح)

من القانون األسا�سي للشركة.

 ثم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

االبتدائ ة بانزكان تحت رقم)2062/2022  

بتاريخ)18)أكتوار)2022.
مقتطف قصد اإلشهار

433 P

شركة ريو بروفيل
ش.م.م

برأسنال قدره 100.000 درهم        
رقم 36 تجزئة الخي9، الع ون 

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

ص اغة) تنت  (2022 سبتن 9) (21

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وح د)) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

ذات الخصائص التال ة)):)

نجارة)) شراء) ( (: الغرض االجتناعي)

وا ع األلومن وم والبف�سي
بروف ل«)) »ريو  شركة) (: التسن ة)

ش.م.م بشريك وح د.)))))

تجزئة) (36 رقم) (: املقر االجتناعي)
الخي9،)الع ون.

املدة):)حددت في))))سنة.
 الرأسنال والحصص االجتناع ة):)
درهم) (100.000 في) الرأسنال  حدد 
اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
موزعة) درهم للواحدة،) (100 بق نة)

كاألتي):)
الح ان محند)1000)حصة.

التس ي9:)الشركة مسي9ة من طرف)
الس د الح ان محند وذلك ملدة غي9)
من) كل  إل ه  يعود  ح ث  محدودة 

التوق عين البنكي واالجتناعي.
 16 توزع حسب الفصل) (: األرااح)

من القانون األسا�سي للشركة.
 ثم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
رقم) تحت  بالع ون  االبتدائ ة 
3124/2022)بتاريخ)24)أكتوار)2022.

مقتطف قصد اإلشهار
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    Cabinet((AGADIR(CONSEIL

)))شركة ذات مسؤول ة محدودة

الرأسنال):)100.000)درهم

العنوان:)عنارة إفران،)بلوك أ،)شارع املقاومة،)

أكادير

الهاتف)05.28.22.00.04

ICE : 00153((650000(2

MA2B2 NEGOCE 
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لشريك الوح د
رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي: رقم 652، شارع 
الشباب التنس ة ايت ملول
ICE : 003166362000049 

التأس ـــــــــــــــــــس
فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بنوجب 
أكتوار)2022،)وضع النظام األسا�سي)

لشركة بالخصائص التال ة):
مسؤول ة) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة لشريك الوح د.
»MA2B2  NEGOCE«(:(التسن ة

الهدف االجتناعي):)هدف الشركة)
با تصار):

الح واني) الفالحي،) اإلنتاج 
والنباتي.

شارع) (،652 رقم) املقر االجتناعي:)
الشباب،)التنس ة ايت ملول).

املدة:))))سنة.
يناير) (1 في) يبدأ  املال ة:) السنة 

وينتهي في)31)ديسن 9 من كل عام.
يبلغ رأسنال الشركة) (: الرأسنال)

مئة ألف درهم))100.000)))درهم.
التس ي9):)

ابراه م) ( الس د) (: الشركة) مسي9 
(،1 زنقة) (،24 املق م ببلوك)  بالوض ل،)
اكادير،) بنسركاو،) الفرح  (،4 رقم)
لبطاقة) والحامل  مغرا ة،) جنس ة 

. J373140(التعريف الوطن ة رقم
االيداع) تم  (: القانوني) اإليـداع 
ب) التجارية  املحكنة  في  القانوني 
2022)تحت) 25)أكتوار) أكادير بتاريخ)

رقم)2138.
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Cabinet(AGADIR(CONSEIL

شركة ذات مسؤول ة محدودة))))

الرأسنال):)100.000)درهم)))))))))

العنوان):)عنارة إفران،)بلوك أ،)شارع املقاومة،)

أكادير

الهاتف):)05.28.22.00.04

ICE : 00153((650000(2

OUBAID TOURISTIQUE 
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

لشريك الوح د
رأسنالها 100.000 درهم

مقرها االجتناعي رقم 101، شارع 
حسن التاني، أكادير

 / ICE : 003141269000015 
أكادير

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بنوجب 
وضع النظام) (،2022 أغسطس) (31  
األسا�سي لشركة بالخصائص التال ة:
مسؤول ة) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة لشريك الوح د.
 OUBAID« (: التسن ة)

.»TOURISTIQUE
)الهدف االجتناعي):)هدف الشركة)

با تصار:)إقامة س اح ة.
101،)شارع) املقر االجتناعي):)رقم)

حسن التاني،)أكادير.

)املدة):))))سنة.

يناير) (1 في) يبدأ  (: املال ة) السنة  (

وينتهي في)31)ديسن 9 من كل عام.

الرأسنال):)يبلغ رأس مال الشركة)

مئة ألف درهم)100.000)))درهم).

-)التس ي9):)مسي9 الشركة):)

املق نة) كوكوس،) مريم  ( الس دة)

السالم،) حي  (،5 رقم) (،(40 بزنقة)

والحاملة) مغرا ة،) جنس ة  أكادير،)

. JB1608(6(لبطاقة الوطن ة رقم

االيداع) تم  القانوني:) اإليــــــداع 

القانوني في املحكنة التجارية بأكادير)

رقم) تحت  (25/10/2022 بتاريخ)

.118(86
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

/ TEL : 06.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

  STE GEEN FOOD
بتاريخ) العرفي  العقد  بنقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،12/0(/2022

باملواصفات) املسؤول ة،) محدودة 

((( ((((( ( التال ة):))

.STE GEEN FOOD(:(التسن ة(

الهدف):)املطعنة.

 30 رقم) املحل  (: االجتناعي) املقر 

عنارة افود االمل)2)بنسركاو أكادير.

من تاريخ) )))سنة ابتداء) ( (: املدة)

التأسيس.

رأسنالها):)100.000)درهم.

الحسين) للس د  (: التس ي9)

الشرفاوي.

الحسين) للس د  (: اإلمضاء)

الشرفاوي.

باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 

التجارية ألكادير بتاريخ))21/10/2022 

تحت رقم)18)118.
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BIDFOOD

 SARL

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،2022 28)يون و)

ذات) املحدودة  املسؤول ة  ذات 

املنيزات التال ة):

.BIDFOOD(:(تسن ة الشركة

مبلغ راس املال):)100.000)درهم.

الشركاء):

زندافو،) أمين  محند  الس دة  (-

بالدار) (1(88 10مارس) موال د) من 

القس) شارع  (6 ب) مق م  الب ضاء،)

جورج)75016)باريس فرنسا.

-)الس د عبد السالم ابن عبد هللا،)

بأكادير،) (1(88 27يون و) من موال د)

مق م بعنارة النجاح))Hالشقة)6)حي)

النجاح أكادير.

املقر االجتناعي):)حي موالي رش د)

شارع تفودارت رقم)527)الدا لة.

غرض الشركة):

وغي9) الغذائ ة  املنتوجات  تجارة 

الغذائ ة.

)))سنة من تاريخ) (: مدة الشركة)

تسج ل الشركة في السجل التجاري.

التس ي9):)تسي9 الشركة من طرف:

-)الس د عبد السالم ابن عبد هللا،)

88)1)بأكادير،) 27)يون و) من موال د)

مق م بعنارة النجاح)H))الشقة)6)حي)

النجاح أكادير.

السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

الى)31)دجن 9.

ذات) الشركة  تسج ل  تم 

املسؤول ة))املحدودة))بالدا لة))تحت)

رقم)22573.

املحكنة)) في  القانوني  اإليداع  تم 

شتن 9) (22 في) بالدا لة  االبتدائ ة 

2022)تحت رقم))1854.
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NAKY AUDIT CONSEIL
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات شريك وح د
بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وضع  تم  (27/0(/2022

املسؤول ة) ذات  لشركة  األساس ة 

ذات) وح د  شريك  ذات  املحدودة 

املنيزات التال ة):))

 NAKY AUDIT« (: التسن ة)

.»CONSEIL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

وح د.

قانون ة،) استشارات  (: الهدف)

مال ة) محاسبات ة،) ضريب ة،)

واجتناع ة.

 8 بلوك ل رقم) (: املقر االجتناعي)

قطاع)4)املنطقة الصناع ة أكادير.

في) حدد  (: االجتناعي) الرأسنال 

 (100( موزع على) درهم،) ((10.000(

لكل) درهم  ((100( فئة) من  حصة 

واحدة)):

الس د ياسين اكرور)100)حصة.

:)تم تع ين الس د ياسين) التس ي9)

اكرور مسي9ا وح دا للشركة ملدة غي9)

محددة.

الوثائق) جن ع  على  اإلمضاء)

بشكل) س كون  بالشركة  املتعلقة 

بشكل حصري للس د ياسين اكرور.))

املدة):))))سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

تحت) (.1(/10/2022 بتاريخ) بأكادير 
رقم))11887.

439 P

 PLATINUM REAL ESTATE

AGADIR
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

 14/10/2022 في) املؤرخ  التأسي�سي 

لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات) محدودة  مسؤول ة  ذات 

املواصفات التال ة):

 PLATINUM REAL« (: التسن ة)
ESTATE AGADIR«)ش.م.م.

الهدف االجتناعي):)منعش عقاري.
الطابق) مكتب،) االجتناعي:) املقر 
287)شارع الحسن) الثاني عنارة رقم)

الثاني أكادير.
سنة) ((( (: االجتناع ة) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسج لها في السجل)
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التنديد.
يتكون من) (: الرأسنال االجتناعي)

50.000)درهم.
الس دة) تع ين  (: الشركة) تس ي9 
رف ق) بابر  والس د  الرف�سي  رق ة 

كنسي9ين للشركة ملدة غي9 محدودة.
السجل) في  التق د  تم  (: التق  د)
بأكادير) التجارية  للنحكنة  التجاري 
تحت عدد) (2022 أكتوار) (21 بتاريخ)

.118(11
440 P

 Société EQUIPEMENT
SANTE

SARL
شركـة إكويبننت سنتي ش.م.م 

تأسيس شركة مسؤول ة محدودة 
مسؤول ة) ذات  شركة  إنشاء) تم 
محدودة بنقت�سى العقد العرفي مؤرخ)
واملسجل) بأكادير  (2(/0(/2022 في)
تم) بأكادير  (2022/10/08 بتاريخ)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤول ة محدودة حسب املواصفات)

ارت ة):
إكويبننت) شركــــة  (: التــســـنــ ــــــة)
 Société .م.م.) ش) سنتي 

.»EQUIPEMENT(SANTE«(SARL
املوضوع االجتناعي للشركة):

)س ارة اسعاف.
)الدفن واملضخات الجنائزية.

التجارة):)شراء)وا ع معدات طب ة.
بالطابق) الشقة  (: الشركــــــة) مقـــــــر 
األول الكائنة بحي بوال 9ج امسكروض)

اكادير.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املــــــــــــــدة)

التأسيس النهائي.)

درهم) (100.000 (: الرأسنــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

نقدا)) اكتتبت  كلها  درهم  (100.00

ودفعت في مجنوعها عند االكتتاب)

كالتالي):

الس د شعري ياسين):)220)حصة.

الس د رش د زدوق):)350)حصة.

 430 (: طعويش) دل لة  الس دة 

حصة.
شعري) ( الس د) عين  (: التســ ـــ ــر)

سنة) ملدة  للشركة  ( كنسي9) ياسين 

واحدة.

ياسين) شعري  توق ع  واعتناد 

اإلدارية) والوثائق  العقود  جن ع  في 

والبنك ة.)

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليـــــداع)

التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 

تحت) (21/10/2022 بتاريخ) بأكادير 

.118(23
املسي9

441 P

ART ROAD
S.A.R.L 

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2022/10/04

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات)))املنيزات التال ة):

ART ROAD((:(التسن ة

ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل  (

مسؤول ة محدودة.

رأسنالها):)000 100)درهنا موزعة)

على)1000)حصة.
زنقة) (18 رقم) (: االجتناعي) املقر 

بونعنان حي السالم اكادير.

املدة):)))))سنة.

الصناعي،) اإلشهار  ( (: النشاط)

اإلشهارية،) اللوحات  صناعة 

الطباعة،)تنظ م األحدات،)االستي9اد)

والتصدير.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

وهنو) أمين  فرصاد  ( (: الشركاء)

عز الدين.)

املسي9):))فرصاد أمين.)))
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))))))))))))))اإليداع القانوني):)املحكنة)

التجارية باكادير بتاريخ)10/2022/)1 

تحت رقم)118881.
السجل التجاري):)رقم))5323.

442 P

MARIV PARTS
  S.A.R.L AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2022/10/13

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات))املنيزات التال ة):

MARIV PARTS(((:(التسن ة

ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل  (

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د).
رأسنالها):)000 100)درهنا موزعة)

على)1000)حصة.
8))/ب) رقم) (: االجتناعي) املقر 

الحي الصناعي ايت ملول.

املدة):))))سنة.

النشاط):)ب ع قطع غ ار الس ارات)

نقل) بالتقس ط،) ارالت  وجن ع 

األشغال) الغي9،) لحساب  البضائع 

ص انة) ( البناء،) أعنال  العامة،)

ارل ات،) وجن ع  املركبات  وإصالح 

االستي9اد والتصدير،)التجارة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الشريك الوح د):))زريط حسن.)

املسي9):))زريط حسن.)))))))))))))))))

املحكنة) (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) بانزكان  اإلبتدائ ة 

     .20(6 رقم) تحت  (21/10/2022
السجل التجاري):)رقم)27203 

443 P

 LAMO TRADING SERVICES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيــس شركة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (I

شركة) تأسيس  تم  (05/10/2022

ذات املسؤول ة املحدودة  صائصها)

كالتالـي):)

 LAMO« (: التسن ة) (- (
.TRAIDING »SERVICES

-)الهدف االجتناعي):)أشغال البناء)
العقاقي9-) بائع  (– متنوعة) و دمات 
واستهالك) االعالم ات  اجهزة  بائع 

املكتب.
5)شارع) )بلوك) (: -)املقر االجتناعي)
 3 الطابق) (5-6 ( مكتب) (133 تطوان)

الحي املحندي اكادير.
-)املدة))))))سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسنال) (-
حصة اجتناع ة) (1000 مقسنة إلى)
من فئة)100))درهم للحصة الواحدة،)

منتسبة):
   1000 مل كه) الغزالي  ( الس دة)

حصة اجتناع ة.
يعهد بتس ي9 الشركة) (: التس ي9) (-
غي9) ملدة  مل كه  الغزالي  الس دة  إلى 

محددة،)أما التوق ع ف نسب له.
II)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
2022)تحت) 25)أكتوار) أكادير بتاريخ)

رقم)010)11.
للخالصة و الب ان

عن املسي9

444 P

 CAFE RESTAURANT
BELGUEDROR

   SARL
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
 1( واملسجل بتاريخ) (2022 7)أكتوار)
تأسيس) تم  بإنزكان  (2022 أكتوار)
 CAFE RESTAURANT شركة)

BELGUEDROR SARL)))ش.م.م.)
هدفها):

مقهى متنقل.
مطعم وكافتي9يا آيس كريم).

التداول).
عنل ات) جن ع  عام،) وبشكل 
التي) واملال ة  والصناع ة  التجارية 
قد تكون مرتبطة مباشرة باألنشطة)
املذكورة أعاله أو التي قد تسهل تطور)

الشركة.
العنوان التجاري):)الطابق األر�سي)

رقم)13)حي ملزار ايت ملول).)
رأسنالها):)100.000)درهم موزعة)

حصة) كل  ق نة  حصة  (1000 إلى)

100)درهم اكتتبت على الشكل ارتي:)

 1000 (: بلكضرور) نوردين  الس د 

حصة.

تم تع ين))الس د نوردين بلكضرور)

مسي9 للشركة ملدة غي9 محدودة.)

تم اعتناد توق ع الس د نوردين)

بلكضرور في جن ع العقود والوثائق)

اإلدارية.)

)))سنة) :)مدة عنر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

.2717(

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار)) (1( االبتدائ ة بإنزكان بتاريخ)

2022))تحت رقم)2068.

445 P

SEATANGO
SARL AU

»س اتانكو« ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (1

شركة) تأسيس  تم  (11/10/2022

ذات املسؤول ة املحدودة دات شريك)

وح د  صائصها كالتالي):

التسن ة):)»س اتانكو«.

الهدف):)-)استي9اد وتصدير مقاعد)

واكسسوارات الس ارات،

واكسسوارات) مقاعد  تصن ع  (-

الس ارات،

-)استي9اد املواد الخام))املنسوجات)

مقاعد) لصناعة  وغي9ها)) والجلود 

الس ارات وملحقاتها.
زنقة) (،34 رقم) ( (: املقر االجتناعي)

1،)بلوك)1،)حي ايت اوجعا،)ت كوين،)

اكادير.

املدة:))))سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)

1000)حصة اجتناع ة) مقسنة على)

من فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)

للشريك الوح د):

)الس د))بوهو عصام.
التس ي9:)يتعهد بتس ي9 الشركة إلى)
الس د بوهوعصام ملدة غي9 محددة)،)

أما التوق ع ف نسب له.
2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
تحت) (21/10/2022 بتاريخ) باكادير 
رقم)34)118،)والسجل التجاري رقم)

.53287
للخالصة و الب ان

عن املسي9

446 P

STE SALAH-WAZ TRANS
SARL AU

بنقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  بأكادير  (2022/08/05
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)
تحنل الخصائص) ( املساهم الوح د)

التال ة):
 STE SALAH-WAZ (: التسن ة)

.TRANS  SARL AU
املقر االجتناعي):)))مكتب الهضبة)
صاالت) الرابع  الطابق  (53 رقم)
بونعناني) حسن  شارع  املامون ة 

FH500)حي الدا لة اكادير.
)رأس املال))):)))100.000)درهم.

املدة):)))))))))سنة
الدين) صالح  الس د  (: املسي9)
وزمان الحامل للبطاقة الوطن ة رقم))

.J420805
النشاط):)))-)نقل البضائع لحساب)

الغي9))الوطني و الدولي).)))))))))))))))))))))
لدي) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)) ( بأكادير) التجارية  املحكنة 

23/08/2022)تحت رقم)118105.
447 P

 STE ATLAS MARTEAUX
SARL AU

تأسيس شركــة ذات مسؤول ة 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة) تأسست  (2022 12)أكتوار)
ذات مسؤول ة محدودة باملواصفات)

التال ة):
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 STE ATLAS (: التسن ة)
.MARTEAUX

البناء) أعنال  مقاول  (: املوضوع)
وس ط) أو  تاجر  (- مختلفة) وأعنال 

االستي9اد والتصدير.
زنقة) (4 بلوك) (: االجتناعي) املقر 
الحرشايت) حي  (145 رقم) الوحدة 

ملول).
حدد املبلغ في) (: رأسنال الشركة)
100.000)درهم مجزأ إلى)1000)حصة)

من فئة))100)درهم للواحدة.)
التس ي9):)أسند التس ي9 إلى الس د)

بوعدي محسن ملدة غي9 محدودة.)
تلتزم) (: واإلداري) البنكي  التوق ع 
للس د) الوح د  بالتوق ع  الشركة 

بوعدي محسن.
تأسيس) من  سنة  ((( (: املدة)

الشركة.
بنكتب) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بإنزكان)
رقم) تحت  (20/10/2022 بتاريخ)
الشركة) تسج ل  وتم  (,2078/2022

بالسجل التجاري تحت رقم)27187.
448 P

 CHOURRI & FILS IMPORT
EXPORT NEGOCE

S.A.R.L AU
محدودة املسؤول ة ذات شريك 

وح د
التأسيس

 23 ( بتاريخ) بنقت�سى عقد عرفي 
حررت) بأكادير  ( (2022 أغسطس)
املسؤول ة) محدودة  شركة  قوانين 

 صائصها كالتالي):
 CHOURRI( &( FILS ( ( (: االسم)
 IMPORT EXPORT NEGOCE

SARL A.U
وتصدير) استي9اد  (: الهدف)

البضائع والنقل املحلي والدولي.
األول) الطابق  (: االجتناعي) املقر 
املنطقة) (4 رقم) شقة  (1 بلوك)

الصناع ة أكادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتناعي) الرأسنال 

الى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للواحدة موزعة على الشريك):

 1000 شوري) اسناع ل  الس د 

حصة بنبلغ)100.000)درهم.

الشركة) بتس ي9  يقوم  (: التس ي9)

وملدة غي9 محدودة للس د اسناع ل)

شوري.

التوق ع) حق  اسناد  (: االمضاء)

للس د اسناع ل شوري.)

األرااح):))يتم اقتطاع)5)%)لتكوين)

عل ه) املنصوص  االحت اطي  الرص د 

يخصص) او  يوزع  ( والصافي) قانون ا 

جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احت اطا 

برمته او جزئ ا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحكنة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بأكادير بتاريخ)2022/)26/0 

تحت رقم)118563.
للخالصة والتذكي9

449 P

STE ICHWA FOOD
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة للشريك الوح د

بايت) مؤرخ  عرفي  عقد  بنوجب 

تم وضع) (2022 أكتوار) (13 ملول في)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام 

تكنن) والتي  املحدودة  املسؤول ة 

منيزاتها ف نا يلي):

 STE(ICHWA(FOOD«(:(التسن ة

S.A.R.L AU«ـ

سواء) الشركة  تهدف  (: الغرض)

لحسابها الخاص أو لحساب الغي9 في)

املغرب وفي أي دولة أ رى إلى):

توزيع وا ع املواد الغذائ ة.

 414 رقم) (1 ببلوك) (: مقر الشركة)

مكرر الحي الجديد ازرو ايت ملول.

املدة):)حددت مدة الشركة في))) 

سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسنال) يبلغ  (: الشركة) رأسنال 

درهم) ألف  الشركة  نسون 

حصة) الف  إلى  مقسم  (100.000

100)درهم كق نة للحصة) ذات مائة)

الق نة) ومدفوعة  مكتتبة  الواحدة،)

كل ا ومخصصة للشريك ارتي:)))))))))))

 1000 (: الكارون) ياسن  الس د  ( (

حصة.

فاتح) في  تبتدئ  (: املال ة) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسن 9.

الس د) الشركة  يسي9  (: التس ي9)

ياسن الكارون ملدة غي9 محدودة.)))

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت عدد) أكتوار) (1( ( بتاريخ)

.2067

450 P

ADA BETON
بتاريخ)) املحرر  العقد  على  بناء)

بب وكرة)) واملسجل  (1(/0(/2022

تأسيس) تم  (20/0(/2022 بتاريخ)

شركة باملواصفات التال ة):

.ADA BETON(:(التسن ة

-)العنوان االجتناعي):)محل رقم)3 

دوار ادوز واد الصفاء)ب وكرة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل  (-

مسؤول ة محدودة بشريك وح د.
-)رأسنال الشركة):)حدد رأسنال)

مقسم) درهم،) (500.000 الشركة في)

درهم) (100 بق نة) حصة  (5000 إلى)

للحصة القانون ة موزع على الشكل)

التالي):

)-))الس د دبـــو محند)5000))حصة)

املجنوع))5000)حصة.

املختلفة) األشغال  (: األهداف) (-

والبناء.

دبـــو) الس د  يعت 9  (: التس ي9) (-

غي9) ملدة  ( للشركة) ( مسي9) محند 

محدودة.

-)التوق ع):)الشركة ملزمة بالتوق ع)

الوح د))للس د دبـــو محند.

-)املدة):))))سنة.

بكتابة)) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 
بانزكان))يوم))10/2022/)1)تحت رقم))
2066)))واملسجل بالسجل التجاري في))

نفس ال وم تحت رقم))27175 .  
451 P

STE MOZYNA IMMOBILIER
S.A.R.L 

تأسيس الشركة
بنوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  (22/0(/2022

ذات املنيزات التال ة):
  STE (« (: االجتناع ة) التسن ة 
.» MOZYNA IMMOBILIER  SARL
الهدف االجتناعي):)اشغال البناء.

(،53 :)مكتب رقم) املقر االجتناعي)
املامون ة،) مركب  الرابع،) الطابق 
حي) (،500 ش) ف  بونعناني  شارع 

الدا لة،)أكادير.
الرأسنال االجتناعي):)1.000.000 
حصة من) (10000 إلى) درهم مجزأة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
تم تعين الس د محند) (: التس ي9)
للشركة) شريك  كنسي9  املسعودي 

ملدة غي9 محدودة.
من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
تحت) (20/10/2022 بــتاريخ) بأكادير 

رقم))7)1188.
452 P

PIERRE MAGHREBINE
SARL A.U

إنشاء شركة ذات مسؤول ة محدودة
 PIERRE( (: التجاري) اإلسم 

.(MAGHRIBIENE SARL A.U
العنوان):)اكين وادوز اغبالو ماسة)

بلفاع ماسة.
 EXPLOITATION DE (: املهام)
 CARRIERES AVEC ENGINS

.MECANIQUES
 100.000 (: الشركة) رأسنال 

درهم.
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:)الس د املراني) التس ي9 و اإلمضاء)

عبد الحك م.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط  كتابة 

تحت) (21/10/2022 بتاريخ) بانزكان 

تحت) التجاري  والسجل  (20(0 رقم)

رقم)3)271.

453 P

YIDA HAN DISTRIBUTION
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

  14/10/2022 بتاريخ) التأسي�سي 

تنت املصادقة على) ( .ذ.م.م.) لشركة)

ما يلي):

(: الشركة) تسن ة  (: التسن ة)

 »YIDA HAN DISTRIBUTION«

ش.ذ.م.م.

 842 مكتب رقم) (- (: مقر الشركة)

الطابق4)عنارة)8)إقامة  ل ج النخ ل)

فونتي-أكادير.

تحديد) تم  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 رأسنال الشركة في)

مقسنة إلى)1000)حصة))100)درهم)

للحصة))وموزعة كارتي):

 400 (: الس د أتبي9 عبد الرحنان)

حصة):)40.000)))درهم.

الس د إدوفقي9 ناجم):)400)حصة)

: 40.000)))درهم.

 200 (: وداد) فدوى  أتبي9  الس دة 

حصة):)20.000)))درهم.

شراء،) ب ع،) (: الشركة) أهداف 

املواد) جن ع  وتصدير  استي9اد 

وجن ع) الغذائ ة  واملنتوجات 

املنتوجات املختلفة.

جن ع) في  والتفاوض  العنولة 

املنتجات والخدمات.

أتبي9) الس د  ( (: التس ي9)

 YIDA« لشركة) ( عبد الرحنان مسي9)

ش.ذ.م.م) (»HAN DISTRIBUTION

ملدة غي9 محدودة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

.14/10/2022

االيداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

ألكادير) التجاري  املحكنة  لدى 
رقم))))))))))))))))))))))) ( تحت) (1(/10/2022 بتاريخ)

تحت) التجاري  والسجل  (118875
رقم)53231.

454 P

بين أب سيكريت
ش.م.م

املؤرخ) العرفي  العقد  بنوجب 

 2022 أغسطس) (17 بتاريخ) بأكادير 

مسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وح د وااملواصفات)

التال ة):

س كريت) أب  بين  (: التسن ة)

ش.م.م.

الخضراء) املسي9ة  اقامة  ( (: املقر)
 7(5 رقم) أمكالة  زنقة  (2 الشطر)

املر�سى الع ون.

وا ع) استي9اد  (: الهدف)

مستحضرات التجن ل.
 100.000 (: الشركة) مال  رأس 

درهم.)

بنكتب) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 أغسطس) (2( يوم) بالع ون 

)261)والتسج ل في نفس) تحت رقم)

رقم) تحت  التجاري  بالسجل  ال وم 

.42807
مقتطف من أجل اإلشهار

455 P

 Ste CROP VALLEY
 SARL AU 

ICE : 003153757000011
رأسنالها  100.000 درهم 

إعالن بتأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   وانوجب 

تأسست شركة) (2022 سبتن 9) (21  

ذات املسؤول ة املحدودة تحت إسم)

»CROP VALLEY SARL AU«

هدفها):))

مستغــــــــل فالحـــــــي.

التصدير واالست ــراد.

 Y&Y بنكتب) (: التجاري) العنوان 
 842 رقم) (،EXPERT CONSULT
إقامة  ل ج) (8 عنارة) (4 الطابق)

النخ ل صونبا أكادير.))))
رأسنالها):)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة ق نة كل حصة)100 

دراهم،)موزعة كنا يلي):
 1000 (: رحناني) عزيز  الس د  (

حصة.
تم تع ين الس د) (: تس ي9 الشركة)
ملدة) للشركة  كنسي9  رحناني  عزيز 
كامل) تخويله  مع  محدودة  غي9 
الصالح ات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.
املدة):))))سنة من تاريخ تأسيسها.
بنكتب) تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (118(17 رقم) تحت  بأكادير 

.21/10/2022
 CROP VALLEY«(سجلت الشركة
التجاري) بالسجل  (»SARL AU
بتاريخ) (53273 رقم) تحت  بأكادير 

.21/10/2022
456 P

 Ste CONSULT VALLEY
 SARL AU 

ICE : 00315721000056
رأسنالها  100.000 درهم 

إعالن بتأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   وانوجب 
شركة) تأسست  (2022 سبتن 9) (21
دات املسؤول ة املحدودة تحت إسم)

.CONSULT VALLEY SARL AU
هدفها):))

املجال) في  واملساعدة  املرافقة 
الفالحي والبستني في املغرب والخارج

االستشارية) والخدمات  الهندسة 
والتكوين.

 Y&Y بنكتب) (: التجاري) العنوان 
 842 رقم) (،EXPERT CONSULT
إقامة  ل ج) (8 عنارة) (4 الطابق)

النخ ل صونبا أكادير.))))
درهم موزعة) (100.000 رأسنالها)
إلى)1000)حصة ق نة كل حصة)100 

دراهم،)موزعة كنا يلي):

 1000 (: رحناني) عزيز  الس د 
حصة.

الس د) تع ين  تم  الشركة  تس ي9 
ملدة) للشركة  كنسي9  رحناني  عزيز 
كامل) تخويله  مع  محدودة  غي9 
الصالح ات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.
املدة):))))سنة من تاريخ تأسيسها.
بنكتب) تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (118(16 رقم) تحت  بأكادير 

.21/10/2022
 CONSULT« الشركة) سجلت 
بالسجل) (VALLEY«( SARL( AU
  53271 رقم) تحت  بأكادير  التجاري 

بتاريخ)21/10/2022.
457 P

شركة نادين بيار
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
2022/)0/)2,)تم تأسيس))شركة:

-)التسن ة):)نادين ب ار
محدودة) شركة  (: الشكل) (-

املسؤول ة ذات الشريك الوح د))
واصالح معدات) كراء) (: الغرض) (-

االلعاب)+))استي9اد/تصدير.
حي) (,1612 زنقة) (,14 رقم) املقر:) (-

السعادة,)البي9كوال,)الدشي9ة,)انزكان.
من) تبتدئ  سنة  ((( (: املدة) (-

.2(/0(/2022
-الرأسنال):)10.000)درهم موزعة)
درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

ينلكها الس د رضوان اشكي9.)
الس د رضوان اشكي9) (: املسي9) (-
والساكن) ( (BJ276218 رقم) بطاقته 
اقامة) (,37 عنارة) (,216( برقم)

التضامن1,)بنسركاو,)أكادير.
في) تبتدئ  املحاسبات ة:) -السنة 

فاتح يناير و تنتهي في)31)دجن 9.)
االبتدائ ة) املحكنة  (: اإليداع) (-
تحت عدد) (25/10/2022 بانزكان في)

 2134
 /  2722( السجل التجاري رقم) (-

انزكان.
458 P
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STE NEGOTRASUD
SARL AU

رأسنالها 100.000 درهم 
تأسيس

تأسست) عرفي  عقد  وانوجب 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة تحت)
 STE NEGOTRASUD SARL إسم)

AU))بتاريخ)14/10/2022.
ارالت وا ع  شراء) (: هدفها) ( 
 )و قطع الغ ار واألكسسوارات،)جديدة)

أو مستعنلة.)
التجارة.)

اإلستي9اد والتصدير.
رقم) شقة  (: التجاري) -العنوان 

س/)4)إقامة أركانة أيت ملول.
-)رأسنالها)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة ق نة كل حصة)100 

دراهم،)موزعة كنا يلي):
((((: بنزاكر) الحسين  الس د 

1000حصة.
-)تس ي9 الشركة):)تم تع ين الس د)
للشركة) مسي9ا  بنزاكر  الحسين 
كامل) تخويله  مع  محدودة  غي9  ملدة 
الصالح ات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.
تاريخ) من  سنة  ((( (: املدة) (-

تأسيسها.
بنكتب) تم  القانوني  اإليداع  (-
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (20(2 رقم) تحت  بإنزكان 

.21/10/2022
شركة) سجلت  (-
 »NEGOTRASUD SARL AU«
بالسجل التجاري بإنزكان تحت رقم)))

7)271)بتاريخ)21/10/2022.
459 P

 STE ZUZU-FROST ET
LOGISTICS

S.A.R.L AU
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2022/10/11
ذات املسؤول ة املحدودة و اص اتها)

كالتالي):

 STE ZUZU-FROST ET   

LOGISTICS S.A.R.L AU
املقر االجتناعي):))رقم)02)زنقة)01 

حي العرب) (2 بلوك ب شارع الحسن)

أيت ملول)-)80000)أيت ملول املغرب)

الهدف االجتناعي):

)-تاجر أسناك مجندة.

-استي9اد و تصدير.
مبلغ)) في  حدد  (: الشركة) رأسنال 

 1000 درهم مقسنة على) (100.000

درهم للواحدة) (100 من فئة) ( حصة)

لصالح):

  1000 (: غراوج) عزوز  الس د  (-

حصة)100.000)درهم.))))

تس ي9) يتم  (: الشركة) تس ي9  (-

عزوز) الس د  طرف  من  الشركة 

غراوج

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) ( املحكنة) ( لدى) ( ( الضبط)

يوم) (20(4 رقم) تحت  بانزكان 

.2022/10/21

460 P

AJNI7AT SALAM
 SARL

تأسيس
 27 املؤرخ) العرفي  للعقد  طبقا 

تأسيس شركة) تقرر  (2022 سبتن 9)

باملواصفات ارت ة):

.AJNI7AT SALAM(:(التسن ة

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤول ة.
 2 بلوك) (4 رقم) (: املقر االجتناعي)

شارع الرئيس البكاي) ( الطابق األول)

أكادير.
رأس املال):)100.000)درهم.

الس د رضوان ك نار) (: ( املسي9ين)

والس د سع د الكارح.

الى يناير  (1 من) (: املال ة)  السنة 

 31)ديسن 9.

الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتاريخ) باكادير  التجارية   للنحكنة 

20))أكتوار)2022)برقم)3)1188.

461 P

SOCIETE PUB ART
SARL AU

شــركة  بيب أغ ش.م.م. ش.و
رأسنالها 100.000 درهم

رقم 06 شارع 1078 تراست إنزڭان
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة شريك الوح د
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (1
2022،)تم إحداث) 13)أكتوار) بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 
للعقد،) املوقع  طرف  من  الوح د 

 صائصها كالتالي):
 STE أغ) بيب  ( شركة) (: التسن ة)

 PUB ART
شارع) (06 رقم) اإلجتناعي:) املقر 

1078)تراست إنزڭان.)
الهدف اإلجتناعي:

والتصن م.))) اإلعالنات  اإلشهار 
 CONCEPTION DESIGN ET

  PUBLICITE
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 
ألف) إلى  مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة ينلكها):
 1000 أحند) البهلول  الس د 

حصة.
البهلول) الس د  عين  (: التس ي9) (-
غي9) ملدة  للشركة  مسي9  أحند 

محدودة.
-)السنة املال ة):)من فاتح يناير إلى)

31)دجن 9.
-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2
بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائ ة  املحكنة 
 -  2133 رقم) تحت  (25/10/2022

السجل التجاري:)27227.
462 P

SENOTITA CASH
SARL A.U

بنقت�سى القرار من طرف الشريك)
  SENOTITA CASH الوح د للشركة)
SARL A.U))رأسنالها)100.000)درهم)
للشركة) االجتناعي  باملقر  املنعقد 

بتاريخ)13/10/2022)قرر ما يلي):

-)مقر الشركة):)كراج رقم)18)مكرر)

حي) (D شارع محند البعنراني بلوك)

الرياض ايت ملول.
 100.000 في) حدد  املال  رأس  (-

1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  درهم  (100 فئة)

كتالي):

-)نجاح  ديجة):)1000)حصة.)

-)املوضوع):)من أهداف الشركة):

1)–)تحويل األموال.

قرر الجنع العام أن) ( (: التس ي9) (-

 SENOTITA CASH SARL شركة)

A.U)ستسي9ها الس دة نجاح  ديجة)

ملدة غي9 محدودة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة) (-

التسج ل بالسجل التجاري.

القانوني) اإليداع  ( تم) (: اإليداع) (-

بندينة) االبتدائ ة  املحكنة  لدى 

تحت) (25/10/2022 بتاريخ) انزكان 
رقم) التجاري  السجل  (2136 رقم)

.27231

463 P

 SOCIETE ETABLISSEMENT

KARDYDY PRIVE
SARL AU

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا  (- (I

2022،)تم وضع القوانين) 11)أكتوار)

املسؤول ة) ذات  لشركة  األساس ة 

 ETABLISSEMENT محدودة)

ذات) (KARDYDY PRIVE SARL AU

الخصائص التال ة):)

في) الشركة  هدف  (: الهدف) (- (1

املغرب كنا في الخارج هو):)
للتعل م) مؤسسة  رئيس  (-

الخصو�سي.

:)شارع موالي) -)املقر االجتناعي) (2
هشام زنقة)10)رقم)12)كلن م)

3)-)الرأسنال):)حدد في)100.000 

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجتناع ة بق نة)100)درهم للواحدة)

وهي في نصيب):)
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حصة) (1000 ( ( ياسين كارديدي) (-
اجتناع ة.

تسي9 الشركة وملدة) (: التس ي9) (- (4
غي9 محدودة من طرف الس د))ياسين)

كارديدي.
السجل) في  التسج ل  تم  (- (II
كلن م) االبتدائ ة  باملحكنة  التجاري 
رقم) تحت  (25/10/2022 بتاريخ)

.441(
464 P

SOCIÉTÉ AFA MINE
شركة محدودة املسؤول ة
رأسنالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي : دوار ايت ايوب 
طريق اكودار املنابهة عنالة تارودانت
بتاريخ)) عرفي،) عقد   بنقت�سى 
2022،)تم وضع القانون) 28)سبتن 9)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
باملنيزات) (»AFA MINE« املحدودة)

التال ة):
1)-)الشركاء):

اللط ف بلحسن،) ( الس د عبد) (-
مغربي،)مزداد سنة))1)يول و)82)1،)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بدوار) الساكن  (SH111346 رقم)

الشب كة املهارة)-تارودانت.
ابرساح,) الدين  نور  الس د  (-
(،05.08.1(87 سنة) مزداد  مغربي,)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بدوار) الساكن  (JC418312 رقم)

تايفست اكادير ملول)-))تارودانت.
2)-)املوضوع):

-)أشغال عامة أو اشغال البناء.
 AFA(«3)-)التسن ة):)شركة)).ذ.)م.م

.MINE«((S.A.R.L
ايت) دوار  (: االجتناعي) املقر  (- (4
-عنالة) املنابهة) اكودار  طريق  ( ايوب)

تارودانت.
تسعة وتسعون سنة) (: املدة) (- (5
من تاريخ تسج ل الشركة في) ابتداء)

السجل التجاري.
حدد) (: الشركة) رأسنال  (- (6
100.000))درهم) رأسنال الشركة ب)
مقسنة إلى)1000حصة من فئة)100 

درهم كالتالي):

بلحسن))))) اللط ف  عبد  الس د  (-

500حصة اجتناع ة

-)الس دنور الدين ابرساح))))))500 

حصة اجتناع ة

املجنوع1000)حصة اجتناع ة.

7)-)التس ي9):)الس د عبد اللط ف)

بلحسن عين مسي9 للشركة والتوق ع)

بلحسن) اللط ف  عبد  من  كل  يلزم 

ونور الدين ابرساح ملدة غي9 محددة.

8)-)السنة االجتناع ة):)تبتدئ من)

دجن 9 من) (31 فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.

))-)األرااح):)توزع األرااح الصاف ة)

لالحت اط) املائة  في  (5 بعد  صم)

القانوني على الشركاء)حسب حصتهم)

إلى) جديد  من  تنقل  أو  الشركة  في 

السنة املوال ة.

10)-)اإليداع القانوني):)تم اإليداع)

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكنة االبتدائ ة))بتارودانت بتاريخ)

2022)تحث رقم السجل) أكتوار) (24

التجاري)113).
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Société BIG THINGS
شركة محدودة املسؤول ة
رأسنالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي : حي اكودار املنابهة 

عنالة تارودانت

بتاريخ عرفي،) عقد   بنقت�سى 
 )2)أغسطس)2022)تم وضع القانون)

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

باملنيزات) (”BIG THINGS“ املحدودة)

التال ة):

الشركاء:

ناصر،) الدين  س ف  الس د 

(،0(.07.1(88 سنة) مزداد  مغربي,)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بدوار) الساكن  (JC470510 رقم)

تكرزمي تنزرت)-تارودانت.

املوضوع):

تتخذ الشركة كنوضوع لها ارتي):

تأجي9 الدراجات النارية.

التحادث.

اشغال عامة واشغال البناء.
 BIG“ ذ.م.م) شركة  (: التسن ة)

.THINGS”  S.A.R.L
املقراالجتناعي):)حي اكودار املنابهة))

عنالة تارودانت.
املدة):)تسعة وتسعون سنة ابتداء)
من تاريخ تسج ل الشركة في السجل)

التجاري.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم مقسنة) (100.000 الشركة ب)
درهم) (100 1000حصة من فئة) إلى)

موزعة كالتالي):
 1000 الس د س ف الدين ناصر)

حصة اجتناع ة.
املجنوع):)1000)حصة اجتناع ة.
الدين) س ف  الس د  (: التس ي9)
ويلزمه) للشركة  مسي9  عين  ناصر 

بتوق عه املنفرد ملدة غي9 محددة
من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 
دجن 9 من) (31 فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.
األرااح):)توزع األرااح الصاف ة بعد)
 صم))5)في املائة لالحت اط القانوني)
في) حصتهم  حسب  الشركاء) على 
الشركة أو تنقل من جديد إلى السنة)

املوال ة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكنة االبتدائ ة بتارودانت بتاريخ)
2022)تحت رقم السجل) اكتوار) (25

التجاري)115).
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 STE TRANSPORT
MAALMINE

S.A.R.L AU  
رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي : دوار سع د س دي 
بومو�سى اوالد تاينة

 تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د 

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (1
إحداث) تم  (،11/10/2022 بتاريخ)
ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د،) صائصها كالتالي):

 TRANSPORT (: التسن ة)

.MAALMINE

سع د) دوار  (: اإلجتناعي) املقر 

س دي بومو�سى اوالد تاينة)

الهدف اإلجتناعي):)

نقل األشخاص لحساب الغي9.

نقل البضائع لحساب الغي9.

((: في) حدد  الشركة  مال  رأس  ( (

 1000 على) مجزء) درهم  (100.000

)للحصة) 100))درهم) ( حصة من فئة)

لواحدة كلها مكتتبة))كالتالي):

الس د))))عبد املنعم املعلنين))))):))))

1000)حصة)،)أي)100.000)درهم.

املجنوع))))))):)))1000)))حصة)،)أي)

100.000)درهم.

عبد) الس د  تع ين  (: التس ي9) (-

املنعم املعلنين كنسي9 للشركة ملدة)

غي9 محدودة.

-)السنة املال ة):)من فاتح يناير إلى)

31)دجن 9).

-)املدة):))))سنة.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2

املحكنة االبتدائ ة))بتارودانت بتاريخ)))

 -  710 رقم) تحت  (25/10/2022

السجل التجاري):)123).
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STE JAADIS
SARL AU

تأسيس
األسا�سي) القانون  بنقت�سى  (- (I

تم) (11/10/2022 بتاريخ) املؤرخ 

املسؤول ة) ( تأسيس شركة محدودة)

ذات الشريك الوح د))JAADIS))ذات)

الخصائص التال ة):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كنا في الخارج هو:

ب ع وتسويق املواد الغذائ ة.)

نقل البضائع.

النس م) تجزئة  االجتناعي:) املقر 

رقم))7)كلن م.

املدة):)))))سنة.
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  100.000 في) حدد  (: الرأسنال)
حصة) (1000 ( على) مقسم  درهم 
اجتناع ة بق نة)100)درهم للواحدة)
عبال) اجعا  الس د  (: نصيب) في  وهي 

1000)حصة اجتناع ة.
:)تسي9 الشركة وملدة غي9) التس ي9)
محدودة من طرف الس د اجعا عبال

القانوني) اإليداع  تم  (- (II
بتاريخ) بكلن م  االبتدائ ة  باملحكنة 
17/10/2022)تحت رقم)7)2022/3.  
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 STE DOMAINE TIWRARE
 FOOD
 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

طبقا للعقد العرفي املؤرخ يوم)27 
تم تأسيس شركة تحت) (2022 ماي)
 STE DOMAINE TIWRARE (: اسم)
FOOD SARL AU)تحنل املواصفات)

التال ة):
األهداف):

الض عات) تس ي9  في  مقاول 
الفالح ة)

10.000)درهم) ( (: رأسنال الشركة)
ايت) حناد  موالي  الس د  ملك  في 

موالي
حي بور االربعاء) (: املقر االجتناعي)

اولوز تارودانت
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 
باملحكنة االبتدائ ة بتارودانت تحت)
 2022 يول و) (20 بتاريخ) (361 رقم)
لنفس) التجاري  بالسجل  وسجلت 
رقم:) تحت  التاريخ  وانفس  املحكنة 

.886(
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KOUCHOU TRAV BTP
SARL AU

مصحح) ( عرفي) عقد  بنقت�سى 
 2022 سبتن 9) (27 بتاريخ) االمضاء)
بتارودانت,) ( تافراوتن) بجناعة 
املسؤول ة) ذات  شركة  تأسست 
الوح د) الشريك  ذات  املحدودة 

تحنل املواصفات))التال ة):

»كوشوتراڤ) شركة) (: التسن ة)

البناء)و االشغال العنوم ة«))ش.م.م.)

 KOUCHOU TRAV« وح د) شريك 

.BTP«(SARLAU

واالشغال) البناء) (: الهدف)

واستغالل) والحراسة  العنوم ة 

)االسواق) العنوم ة) الفضاءات 

والتجارة) و...)) واملرابد  والشواطئ 

....(négoce((العامة
رأسنالها) (: االجتناعي) الرأسنال 

درهم) (50.000 في) محدد  االجتناعي 

موزعة إلى)500)حصة اجتناع ة من)

فئة)100)درهم.
تجاري) محل  (: االجتناعي) املقر 

تافراوتن) جناعة  تنريست  بدوار 

إقل م))تارودانت.)))

في محددة  الشركة  مدة  (:  املدة)

 )))سنة تحسب من تاريخ تق  دها في)

السجل التجاري.

التس ي9):)تسي9))الشركة وملدة غي9)

محدودة من طرف الشريك الوح د)

الس د عزيز نايت كوشو.)

اإليداع القانوني):)بكتابة الضبط)

بتارودانت)) االبتدائ ة  باملحكنة 

رقم)) تحت  (2022 أكتوار) (17 بتاريخ)

.663/2022

باملحكنة) (: التجاري) السجل 

بتاريخ) بتارودانت  االبتدائ ة 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (17

.(075/2022
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LOUIZA FARM
S.A.R.L

شـركة ذات املـسؤول ة املحـدودة  
رأسنالها االجتناعـي : 

10.000,00 درهم

مقرها االجتناعـي : مراكش قطاع 
س دي بوسف بن علي دائرة البور 

جناعة الويدان دوار كزولة   

بتاريخ)) ( توث قي) عقد  بنقت�سى 

شركة) إنشاء) تم  ( (2(/0(/20220

لها) ( والتي) محدودة  مسؤول ة  ذات 

املنيزات و الخصائص التال ة):

 LOUIZA FARM (: التسـن ـة)

S.A.R.L

دور) وتشغ ل  إدارة  (: الهـــدف)

الض افة.

قطاع) مراكش  (: االجتناعي) املقر 

البور) دائرة  علي  بن  بوسف  س دي 

جناعة الويدان دوار كزولة.

من) ابتداء) سنة  ((( (: املــــدة)

تسج لها))في السجل التجاري.

الرأسنال االجتناعي):)10.000,00 

من) حصة  (100 إلى) مقسم  درهم،)

فئة))100,00)درهم للحصة الواحدة))

اكتتبت كلها و حررت بكاملها نقدا.

موالي يوسف املنديلي) ( الشركاء:)

و هلواز كريست ان فلوريتا شاندليس

موالي) ( الشركة) يسي9  التس ي9:)

يوسف املنديلي.

السنة االجتناع ة:)من)1)يناير))إلى)

31)دجن 9 من كل سنة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ) في  ( بنراكش) التجارية 

25/10/2022،)تحت عدد)2)1406.
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مكتب التس ي9)،)االعالم ات واملحاسبة

»)كاجيسكو)»

رقم)05)تجزئة امن ة عنارة بيشا))تيزنيت)85000

 ROUNDGLOBAL

 LOGISTICS & TRADING

SERVICES
إعالن بتأسيس ش.م.م. 

وانوجب) (10/10/2022 ( بتاريخ)

تأسست) (، (86371 عقد عرفي عدد)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

 ROUNDGLOBAL اسم) تحت 

 LOGISTICS( &( TRADING

SERVICES)»)ش.م.م هدفها كالتالي):

  Marchand( Effectuant

Importation( Et( Exportation( /

négociant

ب) (04 رقم) ( (: التجاري) العنوان 

زنقة الحاج الدرقاوي حي) (31 عنارة)

ال وسف ة تيزنيت).)

))رأس مالـــها)):)100.000.00)درهم))

))مائة ألف درهم)))موزعة إلى)1000 

 100,00 (( حصة) كل  ق نة  ( حصة)

درهم)))مائة درهم.

تس ي9 الشركة))):)تم تع ين الس د)

للشركة) ( سني9 بوليس كنسي9 وح د)

كامل) إعطائه  مع  محدودة  غي9  ملدة 

الصالح ات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.)

 (( الشركة) عنر  مدة  (: املـــــدة)

تاريخ) من  (( سنة) وتسعون  تسعة  ((

تأسيسها النهائي).

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بنكتب الضبط لدى)

عدد)) بتيزنيت  االبتدائ ة  املحكنة 

318)بتاريخ)10/2022/)1.
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AZUL CONSULTANT

 Siège(Social(:(Avenue(Bir(Anzarane(N°1

Majmaa(Lahbab(Taroudant

 TEL : 05.28 85 33 74   GSM :

06.62.16.26.5(

E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

AIT IAAZA SERVICES
Sarl

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

املحدودة
رأسنالها 100.000 درهم

موقع) عرفي  عقد  بنقت�سى 

اكتوار2022  (1( بتاريخ) بتارودانت 

مسؤول ة) ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحنل املواصفات التال ة):)

 AIT IAAZA SERVICES(:(التسن ة

 .Sarl

املوضوع):)موضوع الشركة هو):

•)التحويالت املال ة أو النقدية.)
في محدد  (: االجتناعي)  رأسنال 

 1000 إلى) موزع  درهم  (100.000  

درهم) (100 بفئة) اجتناعي  نصيب 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها.)

املقر االجتناعي):)محل رقم)03)من)

الدار رقم)118)شارع محند الخامس)

إقل م) ايعزة  ايت  تكركورت  حي 

تارودانت.))
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في محددة  الشركة  مدة  (:  املدة)

 )))سنة تحتسب من تاريخ تق  دها)

في السجل التجاري.

:)ستكون الشركة مسي9ة) التس ي9)

طرف:الس د) من  محددة  غي9  وملدة 

اقرينا محند.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 

اكتوار2022  (1( بتاريخ) بتارودانت 
تحت رقم)677))رقم السجل التجاري)

7)0))تارودانت).
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SOCIETE BK INTERIM
SARL AU

إعالن عن إنشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بنقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ( (05/10/2022

محدودة املسؤول ة بنسي9 الوح د و)

ذات املنيزات التال ة:

 BK INTERIM ( :)شركة) التسن ة)

.SARL AU
املقر االجتناعي):)08)زنقة)08)الحي)

الجديد طانطان.

درهم) (100.000,00 (: الرأسنال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100,00)درهم.

):)البناء)واألشغال املختلفة,) الهدف)

التجارة العامة.

بورقي) محند  الس د  (: الشركاء)

للبطاقة) الحامل  الجنس ة  مغربي 

حي) العنوان:) ( (JF3341( ( الوطن ة)

عنر) بن  هللا  عبد  شاع  (01 القسم)
الدا لة.)1000  (05 الشقة) (03 رقم)

حصة).

تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املال ة)

كل) من  دجن 9  (31 في) تنتهي  و  يناير 

سنة.

التس ي9):)تس ي9 الشركة حال ا من)

طرف الس د):)محند بورقي.

باملحكنة) تم  (: السجل التجاري)

بتاريخ)) بطانطان  االبتدائ ة 

24/10/2022)تحت رقم)7113.
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 SOCIETE ABOUNASR
 TRANSPORT

 SARL AU
إعالن عن إنشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ( (04/10/2022
الوح د) بنسي9  املسؤول ة  محدودة 

وذات املنيزات التال ة):
 ABOUNASR ( شركة) (: التسن ة)

   TRANSPORT SARL AU
 13 الزنقة) (76 املقر االجتناعي)):)

حي الش خ محند االغظف طانطان.
درهم) (100.000,00 (: الرأسنال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100,00)درهم.
البضائع) نقل  (: الهدف))

لفائدة الغي9,)استي9اد و تصدير.
ابونصر) نين  الس د  (: الشركاء)
للبطاقة) الحامل  الجنس ة  مغربي 

الوطن ة رقم):)))JF441))العنوان:
حي الش خ محند) (13 الزنقة) (71  

االغظف طانطان))1000)حصة).
فاتح) من  تبتدئ  (: املال ة) السنة 
كل) من  دجن 9  (31 في) تنتهي  و  يناير 

سنة.
التس ي9):)تس ي9 الشركة حال ا من)

طرف الس د):)نين ابونصر.
باملحكنة) تم  (: السجل التجاري)
بتاريخ)) بطانطان  االبتدائ ة 

24/10/2022)تحت رقم)7111.
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MANZAH SAHRA
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

تأسيس) تم  بنقت�سى عقد عرفي 
املنيزات) ذات  التضامن ة  شركة 

التال ة):
.MANZAH SAHRA(:(التسن ة

الجيش) شارع  (: االجتناعي) املقر 
امللكي زنقة س دي عبد الواسع الرقم)

41)كلن م.
10.000,00درهم) (: الرأسنال)
فئة) من  حصة  (100 على) مقسنة 

100,00)دراهم.

الهدف):
•)استغالل مطعم.

•)منون حفالت.
حك م) ام  الس دة  (: الشركاء)
املنشور،)مغرا ة الجنس ة،)والحاملة)
رقم الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

JA 132670
)75)حصة).

مغرا ة) سه ل،) نجاة  الس دة 
الجنس ة،)والحاملة لبطاقة التعريف)

.JA 134(05(الوطن ة رقم
)25)حصة).

فاتح) من  تبتدئ  (: املال ة) السنة 
كل) من  دجن 9  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة
حال ا) الشركة  تسي9  (: التس ي9)
حك م) ام  (: الس دة) طرف  من 

املنشورملدةغي9 محددة.
باملحكنة) تم  (: التجاري) السجل 
بتاريخ بكلن م   االبتدائ ة 

02/10/ 2020)تحت رقم)2755.
476 P

ZAIGHAM PROJETS
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2(/0(/2022
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول ة 

الواحد باملنيزات التال ة):
ZAIGHAM PROJETS(:(التسن ة
املسي9ة) حي  (: االجتناعي) املقر 

تويزكي اسا.
100.000,00درهم) (: الرأسنال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100,00)دراهم.
واالعنال) البناء) أشغال  (: الهدف)

املختلفة)/)التفاوض التجاري.
عالل) الس د  (: الواحد) الشريك 
الحامل) و  الجنس ة،) ب ه،مغربي 
رقم الوطن ة  التعريف   لبطاقة 

.JZ (132
)1000)حصة).

فاتح) من  تبتدئ  (: املال ة) السنة 
كل) من  دجن 9  (31 في) تنتهي  و  يناير 

سنة.
حال ا) الشركة  تسي9  (: التس ي9)

من طرف الس د:)عالل ب ه ملدة غي9)
محددة.

باملحكنة) تم  (: التجاري) السجل 
بتاريخ) بكلن م  االبتدائ ة 

13/10/2022)تحت رقم4401.
477 P

SMURGIWULPROD  الشركة
ش م م ش و 

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم تأسيس الشركة) ( ( (13/10/2022

ذات املنيزات ارت ة):
الشركة)) (: التسن ة)
SMURGIWULPROD)ش.م.م.ش.و

تدارت) دوار  (: االجتناعي) املقر 
جناعة س دي ب بي ب وكرى.

رأس املال):)))100.000.00))درهم)
املسي9):)الس د شف ق عبد هللا.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بانزكان  االبتدائ ة 

21/10/2022)تحت رقم)1)20.
478 P

 SOCIÉTÉ AIT BAALI DE
 CONSTRUCTION ET

NEGOCE
sarL  au

شركة ذات مسؤول ة محدود
 وذات الشريك ألوح د

 رأسنالها 100.000.00 درهم
مقرها الجتناعي : تجزية الفتح 

رقم )0 ايت ملول
بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 
شركة) تأسيس  تم  (04/10/2022
الشريك) وذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د تحتوي على امليزات التال ة:
 Société AIT (: التسن ة) ( (•
 BAALI DE CONSTRUCTION ET

 NEGOCE((sarL((au
الفتح) تجزية  (: املقر االجتناعي) (•

رقم))0)ايت ملول.
•)الرأسنال):)100.000.00)درهم.

االشغال) (: التجاري) النشاط  (•
املتعد دة والبناء)وا ع وشراء.
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الراح):)يقتطع)5)باملائة من األرااح)
الصاف ة من اجل االحت اطي القانوني
تم تع ين ايت باعلي) (: التس ي9) (•

احناد لتسي9 ألشركة
من فاتح) ( (: السنة االجتناع ة) (•

يناير الى غاية)31)من دجن 9.
•)املدة):))))سنة ابتداء)من تاريخ)

التسج ل في السجل التجاري.
و قد تم اإليداع القانوني باملحكنة)
بتاريخ) بإنزكان  أإلبتدائ ة  املحكنة 

25/10/2022)تحت عدد)2122.
479 P

SOCIÉTÉ DJOURF CARS
sarL

شركة ذات مسؤول ة محدود ، 
رأسنالها 100.000.00 درهم

مقرها الجتناعي: رقم 46 املركز 
التجاري تاغزوت شارع 18 نون 9 حي 

حسني انزكان
بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 
شركة) تأسيس  تم  (05/0(/2022
على) تحتوي  املسؤول ة  محدودة 

امليزات التال ة:
 Société DJOURF التسن ة:) ( (•

.CARS(sarL
46)املركز) •)املقر االجتناعي):)رقم)
نون 9 حي) (18 التجاري تاغزوت شارع)

حسني انزكان.
•)الرأسنال):)100.000.00)درهم

•)النشاط التجاري):)
•)كراء)ألس ارت بدون سائق)

من) باملائة  (5 يقتطع) (: الراح) (•
األرااح الصاف ة من اجل االحت اطي)

القانوني.)
الس دة) تع ين  تم  (: التس ي9) (•

بلحاج ألحسن كنسي9 للشركة
فاتح) من  ( االجتناع ة:) السنة  (•

يناير الى غاية)31)من دجن 9.
•)املدة):))))سنة ابتداء)من تاريخ)

التسج ل في السجل التجاري.
القانوني) اإليداع  تم  وقد 
الضبط) كتابة  مصلحة  لدى 
بتاريخ) ( بانزكان) أالبتذاية  باملحكنة 

25/10/2022)تحت عدد)2123.
بنثابة مقتطف وا ان

480 P

RHINO BUREAU
SARL

شركة تأسيس

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم وضع القانون) ( (2021 غشت) (23

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) ( واحد) بشريك  محدودة 

الخصائص التال ة):

.RHINO BUREAU(:(التسن ة

الشكل القانوني):)ش.م.م)
رقم) (03 بلوك) ( (: املقر االجتناعي)

74)حي العرب ازرو ايت ملول.)

الهدف):))ب ع اللوازم املكتب ة.

ألف) (100 في) حدد  (: الرأسنال)

حصة) (1000 من) مقسنة  درهم 

100)درهم للحصة) اجتناع ة بق نة)

محررة) نقدا،) مكتتبة  الواحدة 

وموزعة كالتالي:

 500 الس دة العورف حسناء:) (*

حصة.

*)الس د بلوش حسن:)500)حصة.

املدة):))))سنة.

الشركة) بتس ي9  يقوم  (: التس ي9)

غي9) ملدة  حسناء) العورف  الس دة 

محددة.

اإليداع) ثم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) مكتبة  لدى  القانوني 

 20 باملحكنة االبتدائ ة النزكان يوم)

أكتوار)2022)تحت رقم))207.

481 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 05 28 23 6( 6( / 06 61 3(

64 08 / 06 22 16 (( 84

 OMARSSAN TRAVAUX
DIVERS

تأسيس شركة مسؤول ة محدودة  

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (2022/10/12

بالخصائص) املسؤول ة  محدودة 

التال ة

 OMARSSAN (: االسم)

.TRAVAUX DIVERS

الهدف):
1))أعنال التنديدات الكهراائ ة.

 2))أعنال السباكة.
 3))أعنال التشط بات.

رأسنال املجنوعة):)100.000.00 
درهم.))

التس ي9):)الس د الحسن كبور.
بلوك) (347 رقم) (: املقر االجتناعي)

س حي الهدى اكادير
املدة):))))عام.

للنجنوعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكنة التجارية)
بتاريخ) (118888 رقم) تحت  باكادير 

.1(/10/2022
482 P

 NOUR AL JANOUB
SERVICES
SARL.  A-U
إنشاء شركة

شركة محدودة املسؤول ة  ذات 
الشريك الوح د رأس مالها 

10.000,00 درهم .
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
القانون) انجاز  ثم  ( ( (01/06/2022
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول ة)

ذات الشريك الوح د):)
 NOUR AL JANOUB (: االسم) (

 .SERVICES   SARL.  A-U
 Rue(546( (N-8(: املقر االجتناعي)
 1er( Etage( bureau( 02( Tarrast

Inzegane
الهدف):

-)) دمات متنوعة.
العنوم ة) املرابد  إستغالل  (-

واالسواق األسبوع ة.
-))ب ع وشراء)مواد مختلفة.

املعامالت) جن ع  عامة  واصفة 
املال ة) و  الصناع ة  و  التجارية 
والعقارية))املنقولة املرتبطة بالغرض

)االجتناعي للشركة),
)))سنة ابتداء) :)محددة في) املدة)
السجل) في  التسج ل  تاريخ  من 
االنحالل) حالة  في  عدا  ما  التجاري 
املنصوص) التنديد  أو  األوان  قبل 
عل ه في التشريع القانوني التأسي�سي.

رأس مال الشركة):
 10.000,00 (: الشركة) مال  رأس 
إلى)) مقسنة  و  نقدا  مسجلة  درهم 
درهم) (100 فئة) من  حصة  (100
للواحدة موزعة على الشريك الوح د)
100)حصة) ( الس دة ام الع د صب ح)

10.000,00)درهم.
التس ي9):)تسي9 الشركة و ملدة غي9)

محدودة))الس د ة ام الع د صب ح.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكنة))االبتدا ئ ة إنزكان)

تحت عدد)))125)في)28/06/2022.
483 P

SOUSSGREEN
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة
شتن 9) (11 طبقا للعقد املؤرخ في)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (2022
أوحد) شريك  ذات  املسؤول ة 

بالخصائص التال ة
.SOUSSGREEN(:(االسم

لجن ع) العقاري  الكراء) (: الهدف)
أنواع العقارات

رأسنال املجنوعة):)100.000.00 
درهم)

مامون) محند  الس د  (: التس ي9)
بوهدود.

الرقم) عنارة أ،) (: املقر االجتناعي)
12،)املكتب)06،)اقامة برج الدالالت،)

شارع الحسن الثاني،)اكادير.
املدة):))))سنة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (
بأكادير) التجارية  باملحكنة  التجاري 
 21 بتاريخ) (118(14 الرقم) تحت 

أكتوار)2022.
484 P

JAOUAD PESCADOS
SARL

بشريك واحد
رأسنالها : 100.000 درهم

بنقت�سى عقدعرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (2022 غشت) (26
ذات مسؤل ة محدودة بشريك واحد.
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707)رقم) :)تجزئة) ( املقراالجتناعي)
434)مدينةالع ون.

رقم السجل التجاري):))4282.
رقم) جوادامباري،) (: مسي9الشركة)
 LA (5(04((بطاقة التعريف الوطن ة
تجزئةالوحدة) (: القاطن بالعنوان)

2)رقم)477)العرائش.
إلى) يناير  فاتح  من  (: السنةاملال ة)

31)دجن 9.
باملحكنة) القانوني  اإليداع 
30)غشت) االبتدائ ة بالع ون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3757.
485 P

FADROUNE CARS
تأسيس شركة

 ذات مسؤول ة محدودة
حرر) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (1
 04/10/2022 بتاريخ) أكادير  في 
مسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها املنيزات التال ة):
 FADROUNE ( التسن ة):)ش.م.م)

.CARS
الهدف):)كراء)الس ارات.

املقر االجتناعي):)تكمي اولح ان)2 
دوار الصويري تك وين) (13-1 تجزئة)

أكادير.))))))
التس ي9):)الس د موش حنزة ملدة)

غي9 محدودة.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

كلها ب د الس د فدرون سع د.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2  
تاريخ) في  باكادير  التجارية  املحكنة 
 1188(2 ( ( تحت رقم) (20/10/2022

سجل تجاري رقم))5324.
486 P

 SOCIETE LA BALEINE
OCEANIQUE

SARL AU
املقر : : مقر الشركة عنارة رقم 1 
بلوك ءو 2 شارع كواكبي الدا لة 

أكادير
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
رأسنالها 100.000.00 درهم  

بنقت�سى محضر الجنع العام غي9)

العادي املنعقد بتاريخ2022/)0/)2 

تحت املوافقة على ما يلي):

-)استقالة الس د طال بلي الحسين))

من مهامه كنسي9))

-))ب ع حصص اجتناع ة.))

-)ب ع الس د طال بلي الحسين)500 
الحنداوي)) ( الس د) لفائدة  ( حصة)

اسناع ل الجديد.

اسناع ل) الحنداوي  الس د 

1000)حصة.

تع ين الس د الحنداوي إسناع ل))

منحه) مع  لشركة  الوح د  املسي9 

البنك ة)) التوق ع  صالح ات  جن ع 

والتس ي9.)))

باملحكنة) ( ( القانوني) اإليداع  تم 

التجارية اكادير بتاريخ)10/2022/)1 

تحت رقم118887.

487 P

 SOCIETE COMPLEXE

TACHILA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

رأسنالها 1.000.000 درهم

الطريق الرئيس ة رقم 1014  نيس 

ايت عني9ة شتوكة ايت باها

س.ت 7737 إنزكان

بنقت�سى قرار غي9 عادي للشركاء)

لقد تقرر ما يلي):)

استقالة) على  املوافقة  (•

الحامل) ب كجدا،) محند  الس د 

(،JB342002 رقم) الوطن ة  للبطاقة 

الشركة) تفويض  سيتم  واالتالي،)

محددة) غي9  ملدة  فصاعًدا  ارن  من 

ب كجدا) مبارك  الس د  قبل  من 

رقم))) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

ب كجدا) فاطنة  )J10588والس دة 

رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

.JB2(5(10

إلزام الشركة في جن ع األعنال) (•

التوق عات) من  الل  بها  املتعلقة 

ب كجدا) مبارك  للس د  املشت9كة 

رقم)))) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

ب كجدا) فاطنة  والس دة  (J10588(

رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

.JB2(5(10

•)تح ين النظام األسا�سي للشركة.

إلتنام))) صالح ات  تخويل  ( (•

اإلجراءات القانون ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

اكتوار) (24 يوم) إلنزكان  االبتدائ ة 

2022)تحت عدد)2108.

488 P

STE NEGAR 7
SARL AU

املقر االجتناعي : 13 زنقة القصار، 

 الطابق 5 رقم 10، املعاريف، 

الدار الب ضاء

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 
ذات شريك واحد

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى  (- (I

تحرير) تم  (،2022 أكتوار) (3 بتاريخ)

قانون أسا�سي لشركة ذات مسؤول ة)

واحد،) شريك  ذات  محدودة 

 اص اتها كالتالي):

.STE NEGAR 7(:(التسن ة

تس ي9 سانديك امللك ة) (: املوضوع)

املشت9كة.
املقر االجتناعي):)13)زنقة القصار،)
املعاريف،) (،10 رقم) (5  الطابق)

الدار الب ضاء.

املدة):))))عاما.
رأس املال):)حدد في)100.000)درهم)

مقسنة إلى)1000)حصة ب)100)درهم)

للحصة الواحدة وزعت كالتالي):

بنبلغ) اجكنور  املصطفى  الس د 

ق نته)1000)حصة اجتناع ة.

للس د) التس ي9  أسند  (: التس ي9)

املصطفى اكجنور.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9.

لالحت اطي القانوني) (%5 (: األرااح)

والباقي يوضع تحت تصرف الشريك)

الوح د.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

الب ضاء) بالدار  لالستثنار  الجهوي 

والسجل التجاري تحت رقم))66)55.

489 P

 EMERGINGTECH CAPITAL

PARTNERS
SA

في) املؤرخ  القرار  نهاية  في 

شركة) تشك ل  تم  (،18/8/2022

التال ة:) بالخصائص  املساهنة 

املساهنون):

الس دة مريم الزايري تلنساني،) (-

الجنس ة) من  (8/7/1(7( موال د)

املغرا ة،)مق نة في مجنوعة حدائق)

J7)دار بوعزة)،)الدار الب ضاء،) الرا ع)

رقم) الوطن ة  للبطاقة  حاملة 

)BK17318)؛

زكراوي،) محند  س دي  الس د  (-

الجنس ة) من  (05/10/1(84 موال د)

فلوريدا) تجزئة  في  واملق م  املغرا ة 

الدار) كل فورن ا،) (43 رقم) ( (05 زنقة)

الوطن ة) للبطاقة  وحامل  الب ضاء،)

رقم)BK234631)؛

مل ح،) بن  الواحد  عبد  الس د  (-

مغربي) (10/12/1(85 موال د)

إمام) زنقة  (17 في) مق م  الجنس ة،)

املعارف،) (،11 شقة) (2 الحرمين رقم)

للبطاقة) وحامل  الب ضاء) الدار 

الوطن ة رقم)A436875)؛

من) مكوار،) عثنان  الس د  (-

مغربي) (1(77 ف 9اير) (10 موال د)

الجنس ة،)مق م في مجنوعة حدائق)

الدار الب ضاء،) دار بوعزة،) (J7 الرا ع)

رقم) الوطن ة  للبطاقة  على  حاصل 

)BE67272))؛

موال د) جندي،) مريم  الس دة  (-

الجنس ة،) مغرا ة  (،02/0(/1(87

جولف) بوسكورة  في  ومق نة 

املدينة) (11 شقة) ( (54 إقامة) س تي 

الب ضاء،) الدار  النواصر  الخضراء،)

املغرب حاملة للبطاقة الوطن ة رقم)

BK32(788)؛

 EMERGINGTECH« (: االسم)

.»CAPITAL PARTNERS

الغرض):)الغرض من الشركة هو):
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في) حصص  على  االستحواذ  (-
أجنب ة،) أو  (/ و) مغرا ة  شركات 
وتقديم املشورة التجارية وإدارة هذه)

الح ازات،
بشكل  اص) املشورة  تقديم  (-
اإلدارية) واملشورة  التجارية  لألعنال 
التشغ ل ة) واملساعدة  األ رى،)

للشركات،
واإليداع) والب ع  الشراء) (-
لجن ع) واالمت از  واالستغالل 
اإلضافة) وشهادات  اال ت9اع  براءات 
الفرع ة) والت9ا  ص  والت9ا  ص 
والتصام م) الصناع ة  والعنل ات 

والنناذج والعالمات التجارية.
عبد) شارع  زاوية  (: الرئي�سي) املقر 
املومن وزنقة السن ة)،)إقامة شهرزاد)
النخ ل،) (،22 رقم) (،5 الطابق) (،3

الدار الب ضاء)،)املغرب.
املدة):))))سنة.

درهم) (300.000 (: املال) رأس 
مقسم إلى)3.000)سهم بق نة اسن ة)

100درهم لكل منها.
يدير الشركة مجلس إدارة يتألف)

من)3)أعضاء):
الس دة مريم الزايري التلنساني)-)
الس د س دي محند زكراوي)-)الس د)

عبد الواحد بنلنل ح.
محكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة) وتم تسج ل  الب ضاء) الدار 
تحت) الب ضاء) الدار  محكنة  في 

رقم))55362.
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  PERSOPROJECT MONDE 
S.A.R.L AU
تأسيس شركة

إيداع) تم  عرفـي  عقد  بنقت�سى 
ذات) لشركة  التأسي�سي  القانون 
املسؤول ة املحدودة للشريك الوح د)

ذات املنيزات التال ة):
 PERSOPROJECT( (: التسن ة)

.MONDE S.A.R.L AU
الهد ف):)الخدمات.

البور) دائرة  (: االجتناعي) املقر 
املسمى) املكان  الويدان  جناعة 

املحندية مراكش.)

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.

 10.000 (: مبلغ رأس مال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):)

))-)الس د رش د وهبي)100)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.

تم تع ين الس د رش د) (: التس ي9)

غي9) لفت9ة  الشركة  لتس ي9  وهبي 

محدودة.

السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)

االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بنراكش  التجارية  املحكنة 

 140414 رقم) تحت  (17/10/2022

بالسجل التجاري رقم)1)7)12.
ملخص قصد النشر
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ABD COM 
SARLAU 

  تـــأسيــس  شـــــــركــــــة

بنوجب عقد موثق تلقاه األستاذ)

حنزة بنسع د،)موثق بالدار الب ضاء)

تأسيس)) ( تم) ( (،2022 أبريل) (18 في)

لها) ( املسؤول ة) محدودة  شركة 

الخصائص التال ة):)

.ABD COM S.A.R.L(:((التسن ة

:)هدف الشركة دا ل) ( املوضوع) (

املغرب و  ارجه،)لصالحها أو لصالح)

الغي9:

الف ديو) السيننائ ة،) األنشطة 

والتلفزيون.

الب ضاء،) الدار  (: املقر اإلجتناعي)

مركز موريش،))3)شارع اللة ال اقوت.

املــــــــــدة):)))))سنة،)ابتداء)من تاريخ))

التسج ل))بالسجل التجاري.

الرأسنــــــال):))محدد في عشرة آالف))

)10.000,00))درهم)،)مقسم إلى مائة)))

)100)))حصة اجتناع ة من فئة))مائة)

تكتتب) للواحدة،) درهم  ( ((100,00(

للشريك) وتخصص  بأكنلها  وتحرر 

الوح د الس د عبد هللا بنسع د.

التسي ـــــر)):))تسي9 الشركة ملدة غي9)

طرف) من  وح د  واتوق ع  ( محددة)

الس د عبد هللا بنسع د.

تبتدئ من فاتح) ( (: السنة املال ة)

ديسن 9 من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

بندينة) التجارية  باملحكنة  الضبط 

أكتوار) (5 بتاريخ) ( الب ضاء،) الدار 

2022)تحت عدد)840345.              

بالسجل) الشركة  تسج ل  تم 

عدد) تحت  ال وم  نفس  في  التجاري 

.557581
لإلستخالص والنشر
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ID PNEUMATIQUE
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بنقت�سى 

في) ومسجل  (23/0(/2022 في)
القانون) إيداع  تم  (،26/0(/2022

املسؤول ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.))و ذات املنيزات التال ة):

    ID PNEUMATIQUE (: التسن ة)

.S.A.R.L A.U

الهدف):))هدف الشركة في املغرب)

لنفسها) سواء) الخارج  في  وكذلك 

باملشاركة) أو  الغي9  عن  أو ن ابة 

التال ة):

اإلصالح،) املوازنة،) اإلطارات،) (

التشخ ص،) للزيت،) السريع  التغ ي9 

تلبيس الحافات،)البطارية.

أنواع) جن ع  وإصالح  ص انة 

املركبات.

تجارة وشراء)وا ع جن ع البضائع)

وقطع الخردة.

)تقديم الخدمات.

األعنال امل كان ك ة.

 دمة سريعة.

ومستلزمات) غ ار  قطع  ب ع 

والتصدير،) االستي9اد  املركبات،)

التجارة اإللكت9ون ة.

العنل ات) جن ع  أعم،) واصورة 
املال ة والتجارية والصناع ة التي قد)
غي9) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر باألهداف املذكور أعاله أو بأي)
�سيء)مشابه أو ذي صلة،)من املرجح)

أن تعزز تطويره أو توس عه.
زنقة محند) (77 (: املقر االجتناعي)
 57 الشقة رقم) (10 سن حة الطابق)

الدار الب ضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 
االجتناعي محدد))في)100.000)درهم)
اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
100درهم للواحدة مكتتبة) ( من فئة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):
 1000 (: ادحجوب) عزيز  الس د 

( حصة اجتناع ة.)
السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)
االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.
تم تع ين الس د عزيز) (: التس ي9)
مق م في الدار الب ضاء،) (، ادحجوب)
عين) (1( رقم) (20 زنقة) الفضل  حي 
الوطن ة) للبطاقة  حامل  الشق،)
الجنس ة،) مغربي  (،JC471822 رقم)
موال د))8)18/12/1)مسي9ا للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
بتاريخ)) الب ضاء) بالدار  التجارية 
رقم840360  تحت  (05/10/2022

بالسجل التجاري557603.
ملخص قصد النشر
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 SUD OUEST ECO BIO
ENERGY
 S.A.R.L

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر : رقم 46 ، شارع  الزرقطوني، 
مكتب رقم 15-16، الطابق رقم 6 

   الدار الب ضاء
السجل التجاري عدد 558227

إعالن عن تأسيس شركة
بالب ضاء) عرفي  عقد  على  بناء)
وضع) تم  (،05/0(/2022 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام 
باملواصفات) املحدودة  املسؤول ة 

التال ة):
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 SUD OUEST ECO (: ( التسن ة)
.BIO ENERGY S.A.R.L

الرأسنال):)100.000)درهم مجزأة)
بق نة) اجتناع ة  حصة  (1000 إلى)

100)درهم
الحامل) لطفي  عزيز  (: الشركــاء)
(: رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

 BH25(550
لبطاقة) الحامل  بوشاب  اسني9 
 .BK51056((:(التعريف الوطن ة رقم
شارع)) (،46 رقم) (: املقر االجتناعـي)
(،15-16 رقم) مكتب  الزرقطوني،)

الطابق رقم)6،)الدار الب ضاء.
تختص) (: االجتناعي) الهدف 
الشركة باملغرب كنا بالخارج في صنع))

األصناف الخشب ة والفلين.
املـــــــــــــــدة):))))سنة من تاريخ التق  د)

بالسجل التجاري.
املســ ــر):

الس د عزيز لطفي الحامل لبطاقة)
.BH25(550((التعريف الوطن ة رقم

الحامل) بوشاب  ( ( اسني9) الس د 
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BK51056(
))الشركة مق دة بالسجل التجاري)

باملحكنة التجارية بالب ضاء.
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 SOCIETE  ALL IMAGE
  SPLASH

بتاريخ) العرفي  العقد  بنقت�سى 
بنفس) واملسجل  (2022/03/31
تم) (،2022/03/31 بتاريخ) املدينة 
الخصائص) ذات  الشركة  تأسيس 

االت ة):
 ALL IMAGE الشركة)) اسم 

.SPLASH
تصن ع العناصر) (: النشاط املنهي)

املعدن ة للبناء.
زنيث بزنس سنت9) املقر التجاري):)
 3 الطابق) بوكار  تجزئة  مسلم  زنقة 

شقة رقم)14)باب دكالة مراكش.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

 لق الشركة.

رأسنال الشركة):))50.000.

مبلغ) في  رأسنال  حدد  (: التنويل)

فئة من) درهم مقسم على  (50.000

100)درهم للواحد لفائدة الس د.

الى) الشركة  تس ي9  عهد  (: التسي9)

الس د.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

 6116 رقم) تحت  بنراكش  التجارية 

بتاريخ)6)ماي)2022.
التجاري) بالسجل  التق  د  تم 

تحت) بنراكش  التجارية  للنحكنة 
رقم)126151)بتاريخ)2022/05/06.
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 SOCIETE  BELDI TRESOR

  IMPORT-EXPORT
بتاريخ) العرفي  العقد  بنقت�سى 

بنفس) واملسجل  (2022/08/31

تم) (،2022/08/31 بتاريخ) املدينة 

الخصائص) ذات  الشركة  تأسيس 

االت ة):

 BELDI TRESOR الشركة)) اسم 

.IMPORT-EXOPRT

النشاط املنهي):)استي9اد و تصدير.
زنيث بزنس سنت9) املقر التجاري):)
 3 الطابق) بوكار  تجزئة  مسلم  زنقة 

شقة رقم)14)باب دكالة مراكش.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

 لق الشركة.
رأسنال الشركة))10.000.

مبلغ) في  رأسنال  حدد  (: التنويل)

فئة من) درهم مقسم على  (10.000

الس د) لفائدة  للواحد  درهم  (100

كويني انطوان جون بي9.

إلى) الشركة  تس ي9  عهد  (: التسي9)

الس د كويني انطوان جون بي9.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

 10461 التجارية بنراكش تحت رقم)

بتاريخ)2022/05/10.
التجاري) بالسجل  التق  د  تم 

تحت) بنراكش  التجارية  للنحكنة 
رقم)501)12)بتاريخ))2022/05/10.
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STE AJASTOR

SARL AU 

مؤرخ) أسا�سي  قانون  ( بنقت�سى)

قد) بشفشاون،) (15/0(/2022 في)

املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وح د والتي تحنل)

الخصائص التال ة):

 STE AJASTOR   SARL(:(التسن ة

.AU

ذات) شركة  (: القانون ة) الصفة 

املسؤول ة املحدودة بشريك وح د.

األشغال) االجتناعي)):) الهدف 

املختلفة والبناء.

تاجر.

درهم)) (100.000 ( (: املال) رأس 

فئة)) من  حصة  ( (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة.

الس د اجندوز) (: الشريك الوح د)

التعريف) لبطاقة  الحامل  أحند 

0)3452)ينتلك) الوطن ة رقم))ل س)

1000)حصة اجتناع ة.))

من) ابتداء) سنة  ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املال ة)

31)ديسن 9 من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ))التسج ل.

بني رزين) مركز  (: املقر االجتناعي)

اقل م))شفشاون.

الشريك) لفائدة  كلها  (: األرااح)

املد رات) نقص  بعد  الوح د 

القانون ة)5%.

التس ي9):)تم تع ين الس د اجندوز)

غي9) ملدة  للشركة  مسي9ا  أحند 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 

 14/10/2022 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)117/2022.
مقتطف للنشر واإلشهار
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 ENEL FORCE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة بشريك وح د 

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�سى 

05/10/2022،)تم) بالدار الب ضاء)في)

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات)

وح د) بشريك  محدودة  مسؤول ة 

باملنيزات التال ة)):)

تسن ة الشركة):)إن ل فورص.

الس د رش د عراف ذو) (: الشركاء)

بس دي) القاطن  املغرا ة  الجنس ة 

 23 زنقة) (7 مومن الجديد مجنوعة)

رقم)32)الب ضاء.

الت9ك بات) (: الشركة) غرض 

الكهراائ ة.

10)زنقة الحرية) (: املقر االجتناعي)

الطابق الثالث الرقم)5.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

مقسنة إلى)1000)حصة بق نة)100 

واملكتتبة) الواحدة  للحصة  درهم 

الشريك) عن طريق  (
ً
نقدا واملدفوعة 

الوح د الس د رش د عراف.

املدة):))))سنة.

اإلدارة):)ستدار الشركة من طرف)

الشريك الوح د الس د رش د عراف.)

تلتزم الشركة بالتوق ع) (: التوق ع)

الوح د للشريك الوح د الس د رش د)

عراف.

تم تنف ذ اإلجراءات القانون ة في)

الب ضاء) بالدار  التجارية  املحكنة 

تحت رقم التسج ل)558837.

498 P

 SOCIÉTÉ UNUVERSAL

 TRADING AND SERVICES
تأسيس شركة

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 

القانون) إيداع  تم  (،22/07/2022

املسؤول ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوح د ذات)

الخاص ات التال ة  :
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 SOCIÉTÉ (: التسن ة)
 UNUVERSAL TRADING AND

 .SERVICES GENERAL SARL AU
الهدف):

-))تاجر مصدر و مورد.))
-))نقل السلع.

-)أعنال مختلفة.))))))
-))التجارة العامة.))

-)التوزيع.)))
زنقة سن ة) (82 (: املقر االجتناعي)
إقامة شهرزاد)1)الطابق)3)الرقم)13 

النخ ل)–)الدار الب ضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 
درهم) (10.000 في) محدد  االجتناعي 
اجتناع ة) حصة  (100 الى) مقسم 
درهم للواحدة مكتتبة) (100 من فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):
 100 (: الس د أبو عائشة إبراه م)

حصة)؛
املجنوع):)100)حصة.))))))))))))))))))))))))))

السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)
االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.
أبو) الس د  تع ين  تم  (: التس ي9)

عائشة إبراه م ملدة غي9 محددة.))
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 
بالدار الب ضاء)بتاريخ)28/07/2022.

سجل تجاري رقم)551103.   
499 P

NAYZALIS  NEGOCE
 SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بنقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،30/0(/2022
املسؤول ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))وذات املنيزات التال ة):
 NAYZALIS  NEGOCE(:(التسن ة

.SARL
الهدف):)غرض الشركة في املغرب)
للننتجات) تاجر  موزع  الخارج  وفي 

الغذائ ة.

املعامالت) جن ع  أعم،) وبشكل 

الصناع ة) أو  االستي9اد  أو  التجارية 

املتعلقة) املنقولة  غي9  أو  املنقولة 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر باألش اء)

تسهل) قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 

تطويرها.
عبد) زنقة  (64 (: االجتناعي) املقر 

 2 شقة) األول  الطابق  املديوني  هللا 

الدار الب ضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 

االجتناعي محدد))في)100.000.درهم)

اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة)))100درهم للواحدة مكتتبة)

ومحررة وموزعة كالتالي):

 500 (: صف ة) بلفاك ة  الس دة 

حصة.

 500 (: الخطي9ي) حسن  الس د 

حصة.

السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)

االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.

غي9) ملدة  التع ين  تم  (: التس ي9)

محدودة واأوسع الصالح ات للس دة)

بلفاك ة صف ة كنسي9ة للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

بتاريخ)) الب ضاء) بالدار  التجارية 

 841731 رقم) تحت  (17/10/2022

بالسجل التجاري))55866.

500 P

B E G C
SARL

نشأة
بنوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بالدار الب ضاء) (2022 أغسطس) (30

 2022 31)أغسطس) واملسجل بتاريخ)

تم تأسيس ذات مسؤول ة محدودة)

باملنيزات التال ة):

.B E G C SARL(:(التسن ة

شارع) (،26 (: االجتناعي) املقر 

(،1 الطابق) (3 شقة)  مرس السلطان،)

الدار الب ضاء.

رأسنالها):)100.000)درهم مقسم)

درهم) (100 فئة) 1000حصة  إلى)

للواحدة موزعة على الشركاء)كالتالي):

500)حصة) الس د اسهامي  ل ل)

100)درهم للواحد)؛

 500 الدين) نور  طو�سي  الس د 

حصة درهم للواحد.

التس ي9):)تس ي9 الشركة من الس د)

اسهامي  ل ل ملدة غي9 محدودة.

املدة):))))سنة من تاريخ تسج لها)

في السجل التجاري.

املوضوع):)

مكتب التصن م الفني)؛

والبحث) املسح  تصن م  مكتب 

)يحنل أ))؛

مهندسون استشاريون)؛

املدن ة والبناء) الهندسة  في    9ة 

واألشغال العامة.

التجارية) باملحكنة  اإليداع  نفذ 

 2022 30)سبتن 9) في) بالدار الب ضاء)

التسج ل) رقم  (83(675 رقم) تحت 

التجاري)557001.
للنقتطفات واإلشارة

اإلدارة

501 P

STE FIDAFCO

SARL

COMPTABLE AGREE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

GREEN REALITY
ش.م .م )ش.و)

تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

وضع) تم  بالب ضاء،) (06-10-2022

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

تتسم) املسؤول ة ذات شريك وح د 

بالخصائص التال ة):

 GREEN REALITY (: التسن ة)

ش.م).م))ش.و).

اإلنعاش) (: االجتناعي) الهدف 

العقاري.

10)زنقة الحرية) (: املقر االجتناعي)

الطابق)3)الشقة)5))الدار الب ضاء.))))))))))))))))))))))))

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))الرأسنال)

االجتناعي):)حدد في))100.000)درهم)

حصة اجتناع ة) (1000 موزعة على)

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

حررت كل ا على الشكل التالي):

((: البكوري) سعد  محند  ( الس د)

1000)حصة.

املدة):))))سنة.

السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 9.

تسي9 الشركة من طرف) (: اإلدارة)

الس د))محند سعد البكوري.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسي9 الس د))محند سعد البكوري.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

                                841857 رقم) تحت  (18/10/2022

بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

18/10/2022)تحث)558835.

502 P

STE FIDAFCO SARL

Comptable(agréé

GSM : 0662 55 12 40 CASA

SOTO LOG
ش.م .م)ش.و)

تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

وضع) تم  بالب ضاء،) (03-10-2022

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

تتسم) املسؤول ة ذات شريك وح د 

بالخصائص التال ة):

ش.م.م) (SOTO LOG (: التسن ة)

)ش.و).

اإلنعاش) (: االجتناعي) الهدف 

العقاري.

10)زنقة الحرية) (: املقر االجتناعي)

الطابق)3)الشقة)5))الدار الب ضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حدد) (: االجتناعي) الرأسنال 

على) موزعة  درهم  (100.000( في)

1000)حصة اجتناع ة من فئة)100 

كل ا) حررت  الواحدة  للحصة  درهم 

على الشكل التالي):
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 1000 (: الس د عز الدين بندراكة)
حصة.

املدة):))))سنة.
السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 9.
تسي9 الشركة من طرف) (: اإلدارة)

الس د عز الدين بندراكة.
بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسي9 الس د عز الدين بندراكة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 
 841624 رقم) تحت  (17/10/2022
بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

17/10/2022)تحت رقم)558665.
503 P

MARIGHA FOOD DISPRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة

برأسنال : 100.000 درهم
السجل التجاري رقم : 725)12
مقرها االجتناعي : دوار مريغة 

ويركان، مراكش
التأسيس

املؤرخ) تأسي�سي  عقد  بنقت�سى 
املسجل) (2022 سبتن 9) (22 بتاريخ)
تأسيس) تم  (2022 أكتوار) (4 بتاريخ)
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)

الخصائص التال ة):
 MARIGHA(:(التسن ة االجتناع ة

.FOOD DISPRO
املوضوع االجتناعي):
ب ع املواد الغذائ ة)؛

تخزين املواد الغذائ ة)؛
إعادة تدوير النفايات.

مريغة) دوار  (: االجتناعي) املقر 
ويركان،)مراكش.

رأس املال):)يحدد رأسنال الشركة)
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
حصة ب)100)درهم للحصة الواحدة)

محررة كاملة.
الشركة) بتس ي9  يقوم  (: التس ي9)

كل من الس د):
املق م في دوار) ابراه م اد سالم،)
الحامل) الحوز،) ويركان،) العزيب 

للبطاقة الوطن ة رقم)EE124000)؛

دوار) في  املق م  سالم،) اد  هشام 

الحامل) مراكش،) ويركان،) مريغة،)

.EE3(6206(للبطاقة الوطن ة رقم

املدة):)حددت مدة الشركة في))) 

سنة ابتداء)من تاريخ تأسيسها.

تم الق ام باإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

 2022 أكتوار) (22 بتاريخ) بنراكش 

تحت رقم)140314.

504 P

ALHODA TRADING
تأسيس  شركة

 شركة محدودة املسؤول ة 

بشريك واحد 

 رأسنالها : 100.000 درهم

 ومقرها اإلجتناعي الكائن بشارع 

اللة ال اقوت وزنقة العرعار إقامة 

غاليس الطابق 4 الشقة 17

 الدار الب ضاء

)بنقت�سى عقد عرفي))تم تأسيس)

بشريك) املسؤول ة  محدودة  شركة 

واحد ذات املنيزات التال ة):

الشكل):)شركة محدودة املسؤول ة)

بشريك واحد.

.ALHODA TRADING(:(((((((االسم

الهدف):)إيراد و إستي9اد.))

:)شارع اللة ال اقوت و زنقة) املقر)

 4 الطابق) غاليس  اقامة  العرعار 

الشقة)17)الدار الب ضاء.

املدة):))))سنة ابتداء)من إنشاءها.
 100.000 (: الشركة) رأسنال 

درهم.

الحصص الع ن ة):)

 100.000 :)محند املودني) الس د)

اجتناع ة) حصة  (1000 يعني) درهم 

بق نة)100)درهم للحصة.

يعني) درهم  (100.000 (: املجنوع)

 100 حصة اجتناع ة بق نة) (1000

درهم للحصة.

من) ابتداء) (: االجتناع ة) السنة 

فاتح يناير إلى)31)من ديسن 9.

محند) الس د  (: الشركة) مسي9 

املودني.

باملركز)) القانوني  اإليداع  تم 

الب ضاء) بالدار  ( لالستثنار) الجهوي 

الك 9ى.

السجل التجاري رقم)557883 .
))لإلشارة والب ان

505 P

 TOP UNIQUE
تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 

ذات شريك وح د

بنقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،23/0(/2022

ذات الخصائص التال ة):))

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤول ة ذات شريك وح د.

 TOP (: اإلجتناعي) اإلسم 

.UNIQUE

الهدف اإلجتناعي):

•)أعنال كهرااء)البناء.

والص انة) السباكة  أعنال  (•

والتك  ف.

املباني) لتشي د  العامة  املقاولة  (•

واألشغال العامة.)

وتصدير) واستي9اد  وا ع  شراء) (•

جن ع مواد ومعدات البناء.

جن ع) وتصدير  استي9اد  (•

املنتجات وجن ع املواد.

26)شارع مرس) (: املقر ا إلجتناعي)

الدار) (3 الشقة) (1 السلطان الطابق)

الب ضاء.

املدة):))))سنة من تاريخ التسج ل)

في السجل التجاري.

بن) الس دة  (: الوح د) الشريك 

فاطنة ثورية):)100حصة إجتناع ة.)

 10.000 (: اإلجتناعي) الرأسنال 

حصة) (100 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  إجتناع ة 

للواحدة.

التس ي9 ملدة غي9 محددة):)الس دة)

بن فاطنة ثورية.)

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

842332)بتاريخ)20/10/2022.

506 P

AKB NOVIMMO
تأسيس شركة

SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تلقاه) توث قي  عقد  بنقت�سى 
موثق بالدار) األستاذ أمين محفوظ،)
الب ضاء)بتاريخ)8)سبتن 9)2022،)قام)
كل من السادة عبد الواحد عكراش)
وادر الدين عكراش بإعداد القانون)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املنيزات))التال ة):
  AKB NOVIMMO(:(التسن ة(((((

.SARL
الب ضاء،) الدار  (: املقر االجتناعي)
332)شارع إبراه م الروداني))الطابق)
إقامة ريحان) (21 شقة رقم) ( (5 رقم)

املعاريف.
العقاري) االنعاش  (: املوضوع)
وا ع األرا�سي والعقارات كنا) وشراء)

هي أو بعد ص انتها)؛
التي) العقارية  العنل ات  جن ع 
والتطوير) التقس م  إلى  تهدف 
غي9) أو  مباشر  بشكل  والبناء،)
أي) من  واملباني  لإلنشاءات  مباشر،)
واملناطق) واملساكن  والف الت  نوع 
مشروع) أي  واناء) وإدارة  السكن ة 

عقاري من أي نوع كان)؛
الهندس ة) الدراسات  جن ع 
والديكور) العامة  واألشغال  للنباني 

والتخط ط والتطوير)؛
وجن ع املهن) جن ع أعنال البناء)
مهنا كانت طب عتها ووفًقا ألي عنل ة)؛
املعامالت) جن ع  أعم،) واصورة 
املال ة) أو  الصناع ة  أو  التجارية 
أو األوراق املال ة أو العقارية املتعلقة)
بغرض) مباشر  غي9  أو  مباشر  بشكل 
الشركة بطريقة مناثلة أو ذات صلة.

)))سنة من تاريخ تق دها) (: املدة)
بالسجل التجاري.

 100.000 (: رأس رأسنال الشركة)
حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 
اجتناع ة لكل من املسي9ين االثنين)
للحصة) درهم  (100 بق نة) ( ((2(
الواحدة مكتتبة ومحررة بالكامل من)

طرف أشخـاص طب ع ين هم):
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(: عكراش) الواحد  عبد  الس د  (
500))حصة اجتناع ةـ

 500 (: الس د بدر الدين عكراش)
حصة اجتناع ة.

املجنوع):)1000)حصة اجتناع ة.
من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 
ديسن 9 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
التس ي9):)ستسي9 الشركة ملدة غي9)

محدودة من طرف):
عكراش) الواحد  عبد  الس د 
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

.W62872
الس د بدر الدين عكراش الحامل)

.BE872300(للبطاقة الوطن ة رقم
بتوق ع) ملزمة  ستكون  الشركة 
مشت9ك))من طرف)))2))مسي9ين اثنين.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
للدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
  2022 أكتوار) (17 ( بتاريخ) الب ضاء)

تحت عـدد)841583.
بكتابة) بالتسج ل  التصريح  تم 
للدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
    2022 أكتوار) (17 بتاريخ) الب ضاء)
السجل) من  (558605 عـدد) تحت 

التحل لي.
للنقتطف والب ان

املسي9ة

507 P

 NOURMAJAT IMMO
ش.م.م

رأسنالها : 23.600.000 درهم 
  شارع املسي9ة زنقة 6 أكتوار رقم 6  

طابق 3 شقة 3 الدار الب ضاء
الـتــأسـيـس

بالدار) موثق  عقد  بنقت�سى 
تم) (،04-08-2022 بتاريخ) ( الب ضاء)
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)
املسؤول ة محدودة  اص تها كالتالي):

التسن ة)):
NOURMAJAT IMMO

):)اإلنعاش العقاري. الهدف)
املسي9ة) شارع  (: االجتناعي) املقر 
زنقة)6)أكتوار رقم)6))طابق)3)شقة3 

الدار الب ضاء.

املدة):))))سنة.

درهم) (23.600.000 (: الرأسنال)

من) حصة  (236000 إلى) مقسنة 

)وزعت على الشركاء) 100)درهم) فئة)

كالتالي):)

 118000 (: أمان سام ة) الس دة 

حصة.

الس د أمان بدر):)118000)حصة.

التس ي9:)عهد به ملدة غي9 محددة)

مع الصالح ات املطلقة للس د أمان)

مصطفى.

يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 

ٍالى31)ديسن 9.

لالحت اط القانوني) (%5 ( (: األرااح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحت اط))حسبنا يقرره الجنع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

بتاريخ) ( (83(324 تحت رقم) الب ضاء)

28)سبتن 9)2022.

بالسجل) الشركة  تق  د  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجاري 

556775)بتاريخ)2022-)28-0.
من أجل التخل ص و اإلشهار

508 P

براندوم مغوك
BRANDOM MAROC

اعالن عن تأسيس شركة

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

(،2012 سبتن 9) (12 بتاريخ) ( الب ضاء)

تم وضع قانون أسا�سي لشركة ذات)

تحنل) والتي  محدودة  مسؤول ة 

الخصائص التال ة):

 BRANDOM (: التسن ة)

.MAROC  SARL

الت9ويج) (: االجتناعي) الهدف 

التصن م) أعنال  إنجاز  العقاري،)

العقارية،) املشاريع  في  والتحكم 

أو تخص ص جن ع األرا�سي،) ح ازة 

املكاتب) تأجي9  املباني  جن ع  تشي د 

تأجي9) عام  وبشكل  املفروشة،)

العقارات املفروشة؛)بناء)وا ع املباني.)

املؤسسات،) وإدارة  وإنشاء) التجارة 
الس احة بشكل عام من  الل إنشاء)
وإدارة وكاالت السفر ومراكز الت9ف ه؛)
والعبور،) والتصدير  االستي9اد 
املال ة،) الهندسة  االستشارات،)
إدارة املفروشات،)تشغ ل) الض افة،)

الفنادق.
شارع) (147 (: االجتناعي) املقر 
محند سن حة املكتب رقم)210)الدار)

الب ضاء.
في) حدد  (: االجتناعي) الرأسنال 
إلى) مقسنة  درهم  (10.000 مبلغ)
100)حصة ق نة كل منها)100)درهم)
حسب مساهنة كل واحد منهم على)

الشكل التالي):
(: العزوزي) اللط ف  عبد  الس د 

7500)درهم مقابل)75)حصة.
 2500 (: العزوزي) هشام  الس د 

درهم مقابل)25)حصة.
الشركة) لتس ي9  عين  (: التس ي9)
الس د عبد اللط ف العزوزي والس د)

هشام العزوزي.
مدة الشركة):)حددت في))))سنة.

تم اإليداع القانوني باملركز بكتابة)
لالستثنار) الجهوي  باملركز  الضبط 
بالسجل) وسجل  الب ضاء) بالدار 

التجاري تحت رقم)556245.
509 P

MS-KALI
SARL 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم) الب ضاء،) بالدار  (2022/10/5
لتأسيس) األسا�سي  القانون  وضع 
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

بالخصوص ات التال ة):
التسن ة):)ام اس-كالي.

وتسويق) انتاج  (: الشركة) غرض 
منتوجات الك ناوية من أجل البناء)

وتصن ع.
التصدير واالستي9اد.

زنقة أبو بكر) (2 (: املقر االجتناعي)
 11 شقة) الثالث  الطابق  البقالني 

ليس طان ا)))الدار الب ضاء.

قلعي،) من طرف عزيز  (: التس ي9)
محدودة) غي9  ملدة  للشركة  مسي9 

ابتداء)من يوم إنشاء)الشركة.
في) الرأسنال  حدد  (: الرأسنال)
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

حصة ب)100)درهم لكل حصة.
قلعي) عزيز  للس د  حصة  ((50

و50)حصة للس دة  الد قصبي.)
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تسج لها) تاريخ  من  ابتداء) عاما  (((

بالسجل التجاري.
بنركز) القانوني  اإليداع  تم 
واملسجل) الب ضاء) بالدار  االستثنار 
بالسجل التجاري تحت رقم))43)558 

بتاريخ)18/10/2022.
510 P

 LEADER SOCIETE
 DES TRAVAUX

 D’ELECTRICITE  LSTE
SARL 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم) الب ضاء،) بالدار  (2022/0(/2(
لتأسيس) األسا�سي  القانون  وضع 
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

بالخصوص ات التال ة):
دي) صوسي تي  ل در  (: التسن ة)

ترافو ديل كت9يس تي)»ال اس تي أو«.
األشغال) (: الشركة) غرض 
ارالت) وكراء) ب ع  الكهراائ ة،)

الكهراائ ة،)الشبكات واملعلوم ات.
زنقة أبو بكر) (2 (: املقر االجتناعي)
 11 شقة) الثالث  الطابق  البقالني 

ليس طان ا)))الدار الب ضاء.
محند) طرف  من  (: التس ي9)
غي9) ملدة  للشركة  مسي9  شقرون،)
إنشاء) يوم  من  ابتداء) محدودة 

الشركة.
في) الرأسنال  حدد  (: الرأسنال)
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
حصة ب)100)درهم لكل حصة))00) 
حصة للس د محند شقرون و100 

حصة للس دة حادة الكزاري.)
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في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسج لها) تاريخ  من  ابتداء) عاما  (((

بالسجل التجاري.

بنركز) القانوني  اإليداع  تم 

واملسجل) الب ضاء) بالدار  االستثنار 

بالسجل التجاري تحت رقم))55820 

بتاريخ)13/10/2022.

511 P

MONALOC
SARLAU

تأسيس شركة محدودة املسؤول ة 

ذات مساهم واحد

تبعا للعقد العرفي املحرر بتاريخ) (

شركة) إنشاء) تم  (،27-0(-2022

مساهم) ذات  املسؤول ة  محدودة 

واحد والتي لها املنيزات التال ة):)

ش.م.م.) (MONALOC (: التسن ة)

ذات مساهم واحد.

املساهم):)الس دة نجات الحب�سي.

الوقود) ب ع  (: االجتناعي) الغرض 

واملحروقات بالتقس ط.

املقر اإلجتناعي) (: املقر االجتناعي)

املفتكر) القادر  عبد  شارع  (45 رقم)

شقة)4))الدار الب ضاء.

أسست هذه الشركة ملدة) (: املدة)

)))سنة.

في) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

 1000 درهم مقسنة على) (100.000

100)درهم) حصة اجتناع ة من فئة)

محررة) جن عها  الواحدة،) للحصة 

مقابل مساهنات نقدية في رأس املال.)

الس دة) التس ي9  وكل  (: التس ي9)

نجات الحب�سي ملدة غي9 محدودة.))

)السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)

في) وتنتهي  يناير  فاتح  في  االجتناع ة 

31)ديسن 9.)

الجهوي) باملركز  اإليداع  تم 

بتاريخ الب ضاء) بالدار   لإلستثنار 

.12-10-2022
للخالصة و الب ان

512 P

 BOLLYWOOD INDIAN
 FOOD

بول ود أندين فود
 ش م م  بشريك وح د

تأسيس
بتاريخ في  عر  عقد   بنقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،27-0(-2022
بشريك) محدودة  مسؤول ة  ذات 

وح د لها املنيزات))التال ة):
))التسن ة):)بول ود أندين فود.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤول ة محدودة بشريك وح د.))

) اص) مطعم) (: الشركة) غرض 
باألكل الهندي.))

والشراء) والب ع  االستغالل 
والتس ي9 الحر.)

االستغالل وتس ي9 جن ع املطاعم)
ومحالت الوجبات الخف فة،)وتحضي9)
األطباق التي سيتم تناولها في املطعم)
أو  ارج املطعم أو املالحق الخاصة)

لها بتحضي9 األكل الهندي.
واملواد) املنتجات  جن ع  استي9اد 

الالزمة لنشاط الشركة.
مد ة الشركة):))))سنة ابتداءا من)

تار يخ تسج لها بالسجل التجاري.
26)محج مرس) (: املقر االجتناعي) (
السلطان الطابق)1)شقة)3))الب ضاء.
يرتفع) (: عي) االجتنا  ل  الرأسنا  (
 100.000 الى) االجتناعي  الرأسنال 
حصة) (1.000 إلى) مقسم  درهم 
للواحدة مكتتبة ومحررة) 100درهم 
الوح د) للشريك  ومعطاة  بالكل 
الش خ) حسن  أزهر  فريد  الس د 

1000)حصة.
وح د)) كنسي9  يعين  (: التس ي9) ( (

للشركة ملد ة غي9 محدودة):
فريد أزهر حسن الش خ) ( الس د)
بتاريخ) املزداد  أمريك ة  جنس ة  من 
الحامل لجواز السفر) (1(/06/1(72

األمريكي رقم)530734611.
للشركة)))) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) لالستثنار  الجهوي  باملركز 

.30/0(/2022
وسجلت تحت رقم)557067.                      
513 P

طنجير مد ميطال

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

بشريك واحد

حي العوامة الغرا ة، إقامة ال 9كة، 

قطعة رقم 823 بني مكدة، الدور 

األر�سي، طنجة

التأسيس
بنقت�سى املحضر الشفوي املحرر)

تم) الب ضاء) الدار  في  واملسجل 

تحرير النظام الدا لي للشركة ذات)

وح د) بشريك  املحدودة  املسؤول ة 

باملنيزات التال ة):

م طال«) مد  طنجي9  (: التسن ة)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

بشريك واحد.

النشاط):)ب ع املعادن.

العوامة) حي  (: االجتناعي) املقر 

رقم) قطعة  ال 9كة،) إقامة  الغرا ة،)

األر�سي،) الدور  مكدة،) بني  (823

طنجة.

في) حدد  (: االجتناعي) الرأسنال 

 1000 إلى) مقسنة  درهم  (100.000

حصة اجتناع ة من مبلغ)100)درهم)

كل واحدة مخصصة ل):

الس د علوي س دي محند أشرف)

1000)حصة)؛

املجنوع)1000)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

التأسيس.

من) تبتدئ  (: االجتناع ة) السنة 

ديسن 9 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

الشركة تدار وتسي9 من) (: التس ي9)

علوي) الس د  الوح د  املسي9  طرف 

س دي محند أشرف وملدة زمن ة غي9)

محدودة مع توق عه الوح د.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ)7)أكتوار)2022 

بالسجل التجاري تحت رقم)131141.

514 P

BELMIDI
  ش.م.م

برأسنال : 100.000  درهم 
املقر االجتناعي : 10 شارع الحرية 

الطابق 3 رقم 5
الدار الب ضاء

   سجل تجاري عدد 558735
بنقت�سى عقد عرفي))منجز بتاريخ)
أنظنة) تأسيس  تم  (،26/0(/2022
والتي) املسؤول ة  محدودة  شركة 

تتنثل  صائصها ف نا يلي):

 BELMIDI شركة) التسن ة):)
ش.م.م.

املوضوع):)تهدف الشركة):
اإلدارة والتطوير املنتلكات،

جن ع) وتسويق  وتنث ل  تشغ ل 
املباني))بنا في ذلك األرا�سي والشقق)
التجارية) واملباني  والف الت  واملكاتب 
واإليجارات) ذلك)) إلى  وما  والشهرة 
بشكل) العقارية  املعامالت  وجن ع 

عام).
أي) من  واملساعدة  املشورة 
ك ان) أو  جنع ة  أو  إدارة  أو  شركة 
اإلست9ات ج ة) إدارتها  في  آ ر  قانوني 
املتعلقة) الوظ ف ة  أو  أو التشغ ل ة 

بالشؤون العقارية.
املشاركة املباشرة أو غي9 املباشرة)
في رأس املال في أي شركة لها غرض)
من  الل إنشاء) (، مناثلة أو مناثلة)

شركة)،)واملشاركة في الخاصة بهم.
مال) رأس  زيادة  أو  التأسيس،)
الشركات القائنة،)أو حتى عن طريق)
رعاية أو شراء)أوراق مال ة أو حقوق)

اجتناع ة أو غي9 ذلك.
تنس ق األعنال،)التخط ط،)إدارة)
املشورة.) اإلدارة،) املشاريع املفوضة،)
الطبوغراف ا،)الخ 9ة العقارية،)س ج،)

املاسح الضوئي ثالثي األبعاد.
التنظ ن ة) األهداف  تصن م 

والفن ة واملعنارية للعن ل،
تنلك األسهم أو الحصص بجن ع)
أشكالها في أي شركة أو عنل مهنا كان)
شكله ونشاطه في املغرب وفي الخارج.
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املعامالت) جن ع  عام،) بشكل 
املدن ة) أو  الصناع ة  أو  التجارية 
أو املنقولة أو العقارية أو املال ة تتعلق)
بأحد) مباشر  غي9  أو  مباشر  بشكل 
آ ر) �سيء) بأي  أو  املحددة  األش اء)

مشابه أو ذي صلة.
)الرأسنال االجتناعي) (: الرأسنال))
ألف) مائة  بنبلغ  تحديده  تم 
ألف) إلى  مقسم  درهم  ((100.000(
 (100( مائة) بق نة  حصة  ((1000(
للس د) ومخصص  منها  لكل  درهم 
حن دى محند))380)حصة))والس د)
والباقي) حصة)) (380( البلقاوي عنر)
الس د) بين  موزعة  حصة)) (240(
حن دى احند زياد والس د حن دي)
والبلقاوي) زكريا وحن دي اسناع ل 
والبلقاوي) زكريا  والبلقاوي  ش ناء)
إسراء)بنعدل))40)حصة))لكل منهم.

)املقر االجتناعي):)10)شارع الحرية)
الطابق)3)رقم)5))الدار الب ضاء.

املدة):))))سنة.
الس دان) (: التس ي9 اإلدارة)
عنر) والبلقاوي  محند  حن دى 
وملدة) للشركة  الوح ـدان  املسي9ان 

غـي9 محـدودة.
منثلة) الشركة  (: الشركة) توق ع 
في جن ع العقود الخاصة بها بتوق ع)
محند) الس د حن دى  من  املشت9ك 
زمن ة) وملدة  عنر  البلقاوي  والس د 

غي9 محدودة.
السنة االجتناع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 9.
بقلم) القانوني  تم تقديم اإليداع 
الب ضاء) بالدار  التجارية  املحكنة 
رقم) تحت  (18/10/2022 بتاريخ)

.841784
مقتطف من أجل اإلشهار)

515 P

ائتنان ة زمام)
 63،)واجهة املرس))قلعة السراغنة

06.70.11.01.13 

شركة خدمات ضيوف املدينة
تأسيس

بنوجب عقد عرفي مثبت إمضاؤه)
23/05/2022)واملسجل تحت) بتاريخ)
ماي) (25 بتاريخ) (281( اإليداع) رقم 

بقلعة) التسج ل  بنصلحة  (2022
ذات) شركة  تأسيس  تم  السراغنة،)

املواصفات التال ة):
شركة  دمات) (: التجاري) االسم 

ض وف املدينة.)
الشكل القانوني):)))ش.م.م

درهم) ( (100.000 (: املال) رأس 
ق نة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)درهم.)
كازيط) تجزئة  التجاري):) العنوان 
قلعة) إقل م  ( (154 رقم) ( العامرية)

السراغنة.
من) ابتداء) سنة  ( ((( (: املدة)

التأسيس النهائي.
نور الدين جبل،)) ( الس د) (: املسي9)
التعريف) لبطاقة  والحامل  مغربي،)

.Y127556(الوطن ة
مقاول في إدارة) ( ( (: نشاط املزاول)
الصناع ة) أو  الخارج ة  األعنال 
أو) املدينة  للخدمة  الزراع ة  أو 

العسكرية.
يناير) فاتح  من  (: املال ة) السنة 
ديسن 9 ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسج ل.
بكتابة) امللف  إيداع  تم  وقد 
بقلعة) االبتدائ ة  باملحكنة  الضبط 
السراغنة بتاريخ)31/05/2022)تحت)
التجاري) والسجل  (2022/242 رقم)

رقم)5255.
516 P

NT LOGISTICS
SARL AU

شركة محدودة املسؤول ة ذات 
شريك واحد

رأسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : 12 زنقة ص 9ي بن 
بوجنعة الشقة رقم 6 الدار الب ضاء

السجل التجاري : 558781 
الدار الب ضاء

التأسيس
بنوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (2022 يون و) (6 بتاريخ) الب ضاء)
املسؤول ة) محدودة  شركة  تأسيس 
الخصائص) ذات  واحد  بشريك 

التال ة):

 NT LOGISTICS SARL(:(التسن ة

.AU

للبضائع  ال 9ي  النقل   : الغرض 

و دمات النقل.

املدة : )) سنة.

السنة االجتناع ة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسن 9 من كل سنة.
املقر االجتناعي : 12 زنقة ص 9ي 

الدار   6 رقم  الشقة  بوجنعة  بن 

الب ضاء.
رأسنال) تحديد  تم  (: املال) رأس 

درهم مقسنة) (100.000 الشركة في)

بق نة) اجتناع ة  حصة  (1000 إلى)

درهم للحصة مكتتبة ومحررة) (100

النكنات) الس د  لفائدة  بالكامل 

محند.

الس د) تع ين  تم  (: التس ي9)

 EA174476 النكنات محند ب.ت.و)

غي9) ملدة  للشركة  وح د  كنسي9 

ملزمة) الشركة  تصبح  كنا  محددة،)

بتوق ع النكنات محند.

والتسج ل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري للنحكنة التجارية)

أكتوار) (6 بتاريخ) الب ضاء) بالدار 

2022)تحت رقم)841817.
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ORDES LUXURY LIVING
SA

تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بنقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،24/08/2022

وذات) املساهنة  لشركة  التأسي�سي 

املنيزات التال ة):

 ORDES LUXURY (: التسن ة)

.LIVING SA

الهدف):)الغرض من الشركة هو:)

واالحتفاظ) العقارية  األصول  اقتناء)

غي9) أو  مباشر  بشكل  وا عها،) بها 

مباشر،)أو تنف ذ معامالت باستخدام)

حقوق امللك ة أو شبه حقوق امللك ة)

القروض) إلى  اللجوء) طريق  عن  أو 

املصرف ة أو الضنانات املصرف ة في)

املعامالت العقارية)؛

إجراء)عنل ات االستثنار والتطوير)
العقاري والبناء)والتجديد.

أو) مباشر  بشكل  الحصول،)
الشركات) من  الل  مباشر،) غي9 
األسهم) في  حصص  على  القابضة،)
وشبه رأس املال أو عن طريق اللجوء)
الشركات) في  املصرف ة  القروض  إلى 
املدرجة أو غي9) (، التجارية أو املدن ة)
أو في) املغرب  في  املوجودة  املدرجة،)
على) االستحواذ  لغرض  الخارج،)
أو) األصول  وح ازتها  العقارات 
حقوق) باستخدام  املعامالت  تنف ذ 
أو) امللك ة  حقوق  شبه  أو  امللك ة 
القروض) إلى  اللجوء) طريق  عن 
العقارية،) املعامالت  في  املصرف ة 
واناء) العقاري،) والتطوير  واالستثنار 
وتأجي9،) وإدارة،) العقارات،) وتجديد 
العقارية) األصول  ب ع  وإعادة  وإدارة 
الشركات) أو األوراق املال ة املنلوكة.)
واحًدا) عقارًيا   

ً
أصال تنتلك  التي 

أو أكث9.
يجوز للشركة على وجه الخصوص)
استخدام أموالها في جن ع العنل ات)
املتعلقة بشكل مباشر أو غي9 مباشر)
وفي هذا) بالعنل ات املذكورة أعاله،)
املساعدات) جن ع  منح  الس اق،)
أو القروض أو السلف أو الضنانات.

املقر االجتناعي):)رقم))4))))زنقة أبو)
عنان-)الرااط-)املغرب.

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

الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 
االجتناعي محدد))في))300.000.درهم)
300)حصة اجتناع ة من) مقسم إلى)
مكتتبة) للواحدة،) درهم  (100 ( فئة)

ومحررة بالكامل.
السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)
االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.
 3 )ملدة) اإلدارة) مجلس  أعضاء)

سنوات)):
الشب هي) هشام  محند  الس د 
 ( مزداد) مغربي الجنس ة،) الحسني،)
مارس)68)1)بالرااط،)حامل للبطاقة)
الوطن ة رقمA267483،)مق م في)22 
شارع عبد هللا بلحاج،)الدار الب ضاء)

)املغرب).
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مغرا ة) لحلو،) سعاد  الس دة 

 22/08/1(77 مزدادة) الجنس ة،)

حاملة) )املغرب)،) الب ضاء) الدار  في 

(،BE6((568 رقم) الوطن ة  للبطاقة 

(،1(4 ف ال) تق م في كازا جرين تاون،)

الدار) (- بوسكورة) الخضراء) املدينة 

الب ضاء))املغرب).

مغربي) حسونة،) حنزة  الس د 

 1(84-02-10 موال د) الجنس ة،)

للبطاقة) حامل  الب ضاء،) بالدار 

ومق م في) (،BE767330الوطن ة رقم

إقامة األزقة البحرية)-)درج د)-)طابق)

الدار) (- عين دياب) (– (11 شقة) (- (5

الب ضاء))املغرب).
الس د) (: اإلدارة) مجلس  رئيس 

محند هشام الشب هي حساني.

حنزة) الس د  (: العام) املدير 

حسونة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 

تحت) (1(/10/2022 ( بالرااط بتاريخ)
رقم163055.

ملخص قصد النشر
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 CEMADE CENTRE MAROCAINE

D’EXPERTISE

TEL : 0522 (3 10 10

 GROUPE SCOLAIRE JACK

 LONDON PRIVE
كروب سكولي9 جاك لندن بريفي

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها 100.000,00  درهم

تأسيس

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ))بالدار)

2022،)تم) الب ضاء))بتاريخ)))))يون و)

ذات) لشركة  أسا�سي  )قانون  تحرير)

مسؤول ة محدودة  اص تها كالتالي):

 GROUPE ( التسن ة))):)

 SCOLAIRE JACK LONDON

.PRIVE

كروب سكولي9 جاك لندن بريفي.)

هذه) هدف  يتحدد  (:( الهدف)

الشركة))كنا يلي:))

ألطفال) روض  الخاص  التعل م 
حضانة.

واالبتدائي) األسا�سي  التعل م 
والثانوي الخاص.

مؤسسة) أو  مدرسة  أي  إدارة 
أو مؤسسة للتعل م العام أو التقني.

تنف ذ أي برنامج تدريبي ألي طفل)
أو تلن ذ.

تشغ ل أي مؤسسة للتدريب املنهي)
والتعل م املستنر.

شراء)أي أرض الستخدامها في بناء)
أي مدرسة.

ابتدائي)،)اعدادي)،)ثانوي.
وعنوما جن ع العنل ات التجارية،))
غي9) أو  العقارية  املال ة،) الصناع ة،)
مباشر) ارتباط  لها  التي  العقارية،)
والتي) أعاله  بالغرض  مباشر  أو غي9 
إنناء) على  تساعد  أن  شأنها  من 
املساهنات) كل  وكذلك  الشركة 
ك فنا) املباشرة  غي9  أو  املباشرة 
كان شكلها في مقاوالت تتبع أهداف)

مناثلة أو مرتبطة.
 167 الرقم) (: ( االجتناعي) املقر 

و170)تجزئة النخ ل دار بوعزة.
املدة)):)))))سنة.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 
 100 حصة) (1000 مجزأة إلى) ( درهم)
درهم لكل))حصة،)سددت الحصص))
الشركاء) على  ووزعت  نقدا  بكاملها 

كنا يلي):)
الس د نهاري سني9):)500)حصة.

 250 (: مصطفى) نهاري  الس د 
حصة.

الس دة سبو ملكة):)250)حصة.
لكل من) التس ي9  أسند  التس ي9):)
نهاري) الس د  سني9،) نهاري  الس د 
مل كة) سبو  والس دة  مصطفى 
مع)))التوق ع) محدودة  ملدة غي9 

املنفصل.)
السنة املال ة)):)من))فاتح))سبتن 9)

إلى))31))أغسطس.
القانوني) لالحت اط  (5% (: األرااح)
والباقي إما يوزع وإما ينقل أو يوضع)
تحت االحت اط حسبنا يقرره الجنع)

العام.

بالسجل))) ( الشركة) ( ( تسج ل) ( تم)
بتاريخ) الب ضاء) ( بالدار) ( التجاري)

2022/07/15)تحت رقم)550027.
من أجل))التلخ ص واإلشهار)))))
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LEATHER FACTORY
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بنقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،20/0(/2022
املسؤول ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))وذات املنيزات التال ة):
.LEATHER FACTORY(:(التسن ة
الهدف):)غرض الشركة في املغرب)

وفي الخارج):
تصن ع أنسجة أ رى.

املعامالت) جن ع  أعم،) وبشكل 
التجارية أو االستي9اد أو التصدير أو)
الصناع ة أو املال ة أو املنقولة أو غي9)
املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو غي9)
مباشر باألش اء)املذكورة أعاله أو التي)

قد تسهل تطويرها.
شارع) (340 (: االجتناعي) املقر 

بورديو بورجون الطابق األر�سي.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 
االجتناعي محدد))في)100.000.درهم)
اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
100درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):
 400 ( (: العلمي) هللا  فتح  الس د 

حصة.
 300 ( (: العلمي) نادية  الس دة 

حصة.
العلمى أينن):)300)حصة.

السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)
االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.
التس ي9):)تم تع ين الس د العلمى)

أينن مسي9ا للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
بتاريخ)) الب ضاء) بالدار  التجارية 
 842368 رقم) تحت  (20/10/2022

بالسجل التجاري رقم)257)55.
ملخص قصد النشر
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BOUAANFAR
S.A.R.L(d’associé(unique

تأسيس  شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بنقت�سى  (
القانون) إيداع  تم  (،26/0(/2022
املسؤول ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املنيزات التال ة):
 BOUAANFAR (: التسن ة)

.S.A.R.L(d’associé(unique
سواء) الشركة  غرض  (: الهدف)
مباشرة) الخارج  في  أو  املغرب  في 
طريق) عن  أو  الخاصة  بطريقتها 
البناء) مقاول  الباطن:) من  التعاقد 
واألشغال العامة واألشغال املتنوعة)
والدهان والكهرااء)والنجارة املعدن ة)
املهن) لجن ع  األشغال  ؛) والخشب ة)
املواد) جن ع  وا ع  ونقل  ؛شراء)

ومنتجات البناء.
تنف ذ وإنجاز جن ع أعنال البناء)
جن ع) استي9اد  ؛) كانت) نوع  أي  من 
املواد والسلع واملستلزمات واملنتجات)

لالستخدام التجاري أو الصناعي)؛
واملواد) املواد  جن ع  استي9اد 
والسلع والتجهيزات ومنتجات البناء)؛
املب عات) استي9اد  الشراء،)

والسنسرة)؛
عنوالت التوزيع والتصن ع والراط)
بكافة) التجاري  والتنث ل  والنقل 
واملنتجات) األصناف  لجن ع  أشكاله 
ا تالف) على  واملعدات  والسلع 

أنواعها.
الب ضاء) الدار  (: االجتناعي) املقر 
 3 شقة) السلطان  مرس  شارع  (26

طابق)1.
من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 
االجتناعي محدد))في)100.000)درهم)
اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة))100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل.
السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)
االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.
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أيت) ( تم تع ين الس د) (: التس ي9)

مغرا ة) الجنس ة  ( لحسن) محند 

أكدز)) في  (01/01/1(62 موال د) من 

دوار) الب ضاء) بالدار  مق م  زاكورة،)

ملزابين اوالد مو�سى س دي معروف.)

 P77240(حامل للبطاقة الوطن ة رقم

مسي9ا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 

 1(/10/2022 بتاريخ) بالدار الب ضاء)

تحت رقم)842064.
ملخص قصد النشر
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SOCIETE 4F2S
SARL AU

تأسيس شركة

تم) مؤرخ،) عرفـي  عقد  بنقت�سى 

لشركة) التأسي�سي  القانون  إيداع 

وذات) املحدودة  املسؤول ة  ذات 

املنيزات التال ة):

 SOCIETE 4F2S SARL(:(التسن ة

.AU

الهدف):)الت9ويج العقاري)؛

إدارة مشروع)؛

جن ع األعنال املتنوعة)؛

أعنال البناء)؛

تجارة.

 5 رقم) (7 شارع) (: املقر االجتناعي)

سعادة) (4 رقم) الثاني شقة  بالطابق 

س دي برنو�سي.

من تاريخ) سنة ابتداء) ((( (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 

االجتناعي محدد))في)100.000)درهم)

اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):

العوداتي) الخالق  عبد  الس د 

مساهم نقدا):)1000)سهم))100.000 

درهم.

سهم) (1000 (: املجنوع) في  إذن 

100.000)درهم.

السنة االجتناع ة):)تبتدئ السنة)

االجتناع ة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 9.

الس د) تع ين  تم  (: التس ي9)

عبد الخالق العوداتي مسي9ا للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

بتاريخ)) الب ضاء) بالدار  التجارية 

 835144 رقم) تحت  (1(-08-2022

بالسجل التجاري رقم553081.
ملخص قصد النشر
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شركة سيدي بويلدينك ماروك   

ش .م. م  
 SOCIETE CD BUILDING

                                                                                                               MAROC SARL

تغ ي9ات بشركـــــة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

من) (30 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

الشركة) شركاء) قرر  (2022 شتن 9)

ماروك)) بويلدينك  س دي  املسناة 

املصادقة) املحدودة  املسؤول ة  ذات 

على تغ ي9ات بالشركة))وهي كالتالي:

على) العام  الجنع  مصادقة  (•

حصص) تفويت  عقد  على  املوافقة 

الهشامي) يوسف  موالي  طرف  من 

لفائدة احند داني و يوسف حنادي).

•)مصادقة الجنع العام على تغ ي9)

صفة مساعد املسي9 احند داني الى)

مسي9 بنفس الصالح ات و ملدة غي9)

محددة).

النظام) تح ين  على  املصادقة  (•

االسا�سي للشركة.)

•)اعطاء)الصالح ة لحامل العقود)

التنام االجراءات.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

اكتوار)2022)تحت رقم))00843172 

رقم السجل التجاري):)364043.
بنثابة مقتطف وا ان
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BEST SERVI-VENTES
S.A.R.L

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بنقت�سى  (-I
القانون) إيداع  تم  في2022/)21/0،)
املسؤول ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املنيزات التال ة):
 BEST SERVI-VENTES(:(التسن ة

S.A.R.L
والب ع) الشراء) ( (: الهدف) (*
والتسويق) والتصدير  واالستي9اد 
بشكل عام لجن ع املنتجات الجاهزة)
أو شبه املصنعة واملواد واملواد الخام)
واملواد الغذائ ة أو أي منتجات أ رى)
والتجارة والوكالة التجارية والتكل ف)

والوساطة والسنسرة)؛
عالمة) وأي  جهة  أي  تنث ل  (-

تجارية.
-)جن ع أنشطة التجارة أو التجارة)
الخام) املنتجات  أو االستي9اد لجن ع 

أو شبه املصنعة أو املصنعة)
ابن) سرية  االجتناعي  املقر  (*
زون م الطابق)3)الشقة)3)حي النخ ل)

الب ضاء).
*)املدة):))))سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسنال االجتناعي):)الرأسنال)
االجتناعي محدد))في)100.000)درهم)
اجتناع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل وموزعة لفائدة):)
الس د فنان رش د):)250)حصة.

)حنري صالح الدين):)250)حصة.
مستق م يونس):)250حصة.

)الحسناوي حن د):)250)حصة.
املجنوع:)))1000.حصة.

تبتدئ) (: االجتناع ة) السنة  (*
يناير) فاتح  من  االجتناع ة  السنة 

وتنتهي في)31)دجن 9.
*)التس ي9):)تم تع ين الس د فنان)

رش د مسي9ا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 
بالدار الب ضاء،)بتاريخ))……….،)تحت)

رقم557875.
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اوسكار دات ش د م  و 
شركة) قرار  محضر  بنقت�سي 
بتاريخ) املنعقد  ذات  اوسكار 
تم) ( الشركة) بنقر  (1(/0(/2022
قرر) ح ت  األسا�سي  القانون  وضع 

املساهم الوح د لشركة ما يلي):
االسم):)اوسكار دات ش د م م و.

الغرض):)ب ع وشراء)تنور وفواكه)
الجافة))

ياقوت)) اللة  شارع  (3( (: املقر)
الطابق)5)رقم شقة د)))الدار الب ضاء.

املدة):))))سنة.
رأسنال):)مائة ألف درهم مقسنة)
واحدة) كل  نصيب  ألف حصة  على 

مائة))درهم)
لط فة اسقور ألف حصة.

أسندت مهنة التس ي9) (: التس ي9)
إلى الس دة لط فة اسقور)))ملدة))غي9)
محددة مع اعتناد توق ع))الوح د إلى)

الس دة لط فة اسقور
وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالب ضاء) التجارية  باملحكنة 

06/10/2022)تحت رقم)840575.
525 P

كرونو فورماسيون بريفي
SARL(au

تأسيس شركة
 /21/02 عرفي) عقد  بنقت�سى 
وضع) تم  بالدارالب ضاء،) (2022
شركة) لتأسيس  األسا�سي  القانون 
ذات) املحدودة  املسؤول ة  ذات 
بالخصوص ات) الوح د  الشريك 

التال ة):
ماس ون) فور  كرونو  (: التسن ة)

بريفي.
تدريس اللغات) (: غرض الشركة) (

والتواصل ودروس الدعم والتقوية.
زنقة ابو بكر) (2 (: املقر االجتناعي)
 11 شقة) الثالث  الطابق  البقالني 

ليس طان ا الدار الب ضاء.
التس ي9):)من طرف الس دة تل جي)
مل اء،)مسي9ة للشركة ملدة غي9محدودة)

ابتداء)من يوم إنشاء)الشركة.
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في) الرأسنال  حدد  (: الرأسنال)

 1000 إلى) ( مقسم) درهم  (100.000

حصة ب)100)درهم لكل حصة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسج لها) تاريخ  من  ابتداء) عاما  (((

بالسجل التجاري.

بنركز) القانوني  اإليداع  تم 

واملسجل) الب ضاء) بالدار  االستثنار 

بالسجل التجاري تحت رقم)31)535 

بتاريخ))11/03/2022.

526 P

SOCIETE SARS PROMO
sarl

شركة دات مسؤول ة محدودة 
راسنالها 200.000.00درهم )مائتان 

الف درهم) 

املقر االجتناعي : الدار الب ضاءحي 

مباركة مجنوعة 8 رقم 5 الطابق 

االول س دي ال 9نو�سي 

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم) الب ضاء) بالدار  (06/10/2022

ذات) برومو  صارص  شركة  تاسيس 

املنيزات التال ة):

التسن ة):)صارص برومو.

املوضوع):)لشركة كنوضوع دا ل)

املغرب و ارجه)

•)منعش عقاري في البناء)والتجهيز)

والتشي د).
الب ع والشراء)في العقار املنقول) (•

وغي9 املنقول

الصناع ة) املعامالت  جن ع  (•

املال ة التجارية والعقارية التي ترتبط)

بطريقة مباشرة وغي9 مباشرة بهدف)

الشركة).)

املدة):))))سنة.

الب ضاء) الدار  (: االجتناعي) املقر 
حي مباركة مجنوعة)8)رقم)5)الطابق)

االول س دي ال 9نو�سي.
 200.000.00 (: الشركة) راسنال 

مقسنة) درهم)) الف  )مائتان  درهم)

درهم) (100 حصة من فئة) (2000 ل)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

العزابي مراد)1000)حصة من فئة)

درهم) (100000 مقابل) درهم  (100

)مائة ألف درهم).

من) حصة  (1000 مخلوف حن د)

فئة)100)درهم مقابل)100000)درهم)

)مائة ألف درهم).

التس ي9):)عين الس د العزابي مراد)

كنسي9ين) حن د  مخلوفي  والس د 

مشت9كين لشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال ة) السنة 

ديسن 9 من كل سنة ما) (31 يناير الى)

عدا السنة االولى من تاريخ التسج ل)

بالسجل التجاري للنحكنة التجارية)

بالدار الب ضاء)

:)الشركة ملزمة بالتوق ع) التوق ع)
املشت9ك املسي9ين الوح دين املذكور)

اسنيهنا اعاله).)

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكنة  الظبط 

تحت) (24/10/2022 بتاريخ) الب ضاء)
رقم)842601)بالسجل التجاري تحت)

رقم)575)55.

527 P

شركة روف دريم
شركة ذات مسؤول ة محدودة

 درهم  10 000,00 رأسنال الشركة: 

املقر االجتناعي: 11 درب بونواال، 

الزاوية العباس ة، املدينة،

مراكش

السجل التجاري 84821

العامة) الجنع ة  بنقت�سى 

بتاريخ) املنعقدة  العادية  غي9 

في) الشركاء) قرر  (،0(/05/2022

شركة روف دريم ما يلي):)

حصة من حصص) (50 تحويل) (-

الس دة برين روك ت لفائدة الس د)

بوريس أف نار،

-)توزيع جديد لرأسنال الشركة،

تحويل الشركة إلى شركة ذات) (-

مسؤول ة محدودة ذات شريك وح د،

روك ت) برين  الس دة  استقالة  (-

من مهامها كنسي9ة الشركة،

-)تغ ي9 النظام األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ) بنراكش  التجارية  باملحكنة 

 1403(6 ( تحت رقم) (14/10/2022

السجل التجاري رقم)84821.

528 P

CANTOR REAL ESTATE
S.A.R.L

رأسنالها 1.000.000 درهم

املقر : رقم 46 ، شارع الزرقطوني 

، مكتب رقم 15-16 ، الطابق 

السادس

الدار الب ضاء.

السجل التجاري عدد : ))5011

استثنائي) محضر  بنقت�سى 

شركة)))) ( قررت) (،12/0(/2022 يوم)

     CANTOR REAL ESTATE S.A.R.L

املعرفة بإسهاب أعاله ما يلي):

1)حصة في) املصادقة على تفويت)

 BS VIEW COMPANY ملك شركة)

السجل) في  مسجلة  ( (SARL AU

برقم) الب ضاء،) للدار  التجاري 

 CANTOR(437113)،)لفائدة الشركة

مسجلة) (CAPITAL GROUP SARL

الب ضاء،) للدار  التجاري  السجل  في 

برقم))20325.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

10/2022/)1)تحت رقم77)841 : 

529 P

DM PRODUCT
S.A.R.L

برأس مال 100،000.00 درهم

الدار الب ضاء

اإلدارة) قرار  محضر  نهاية  في 

 DM لشركة) (20/0(/2022 املؤرخ)

برأس مال قدره) (PRODUCT SARL

100،000.00)درهم ومكتبها املسجل)

في الدار الب ضاء)،)تقرر ما يلي):

إلى) الشركة  غرض  توس ع 

األنشطة التال ة):

استي9اد وتوزيع وتغل ف وتصن ع)
ومنتجات) التجن ل  مستحضرات 

النظافة الشخص ة
استي9اد وتوزيع وتغل ف وتصن ع)

املنتجات الغذائ ة
باقي غرض الشركة دون تغ ي9

بسجل) القانوني  اإليداع  تم 
الب ضاء) بالدار  التجارية  املحكنة 
بتاريخ)20/10/2022)برقم)0)8422.
530 P

AHAYAN CAR
S.A.R.L AU 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بشريك وح د

رأسنالها 100.000 درهم 
مقرها االجتناعي : شارع محند 

عبدو زنقة القادس ة حي الشرفاء 
شفشاون

بتاريخ عرفي  عقد   بنوجب 
الجنع) عقد  تم  (2022 سبتن 9) (1(

العام االستثنائي تقرر ما يلي)
العنوان) الى  الشركة  مقر  تغ ي9 

التالي):
الشرفاء))) حي  الخوارزمي  شارع 

شفشاون)
تعديل القانون األسا�سي للشركة)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 
 18/10/2022 بتاريخ) بشفشاون 

.تحت رقم)118/2022.
531 P

 BUCKINGHAM
 D’INVESTISSEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT
SARL AU

على محضر الجنع ة العامة) بناء)
اكتوار) (17 فى) املنعقدة  االستثنائ ة 
 BUCKINGHAM لشركة) (2022
 D’INVESTISSEMENT ET DE
ذات) شركة  (DEVELOPPEMENT
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤل ة 

الوح د قد قرر ما يلي):)
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الس د) حصة  (1000 تفويت)

شركة) لفائدة  يونس  منتصر 

 SOCIETE FONCIERE املساهنة)

 ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION

كتابة) لدى  القانونى  االيداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

تحت) (21/10/2022 يوم) بالب ضاء)

بالسجل) واملق دة  (842438 رقم)

التجاري تحت رقم)451073.

532 P

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE ANNA
بنوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

و) (2017 أبريل) (03 يوم) الب ضاء)

مسجل بنفس املدينة قررت شركة)

عقارية) مدن ة  شركة  (SCI ANNA

ذات)) درهم،) (100.000 ورأسنالها)

املقر الرئي�سي في:)

الدار) تاشفين  ابن  شارع  (117

الب ضاء)

 David(ما يلي):)معاينة وفاة الس د

EDERY

تخص ص حصص املتوفي حسب)

نقل امللك ة لصالح):

Raphael(EDERY  62)حصة

Pinhas(EDERY  63)حصة)

 63   Salmon( Yaish( EDERY

حصة

Henri(EDERY  62)حصة

وفاة) بعد  الشركة  استنرارية 

 . David(EDERY(الس د
القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

األسا�سي للشركة

األسا�سي) النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

وتحت) (03/05/2018 يوم) بنراكش 

رقم)5472).
للنشر والب ان.

533 P

LARIENA
تع ين مسي9 جديد 

بنوجب عقد عرفي مؤرخ بالب ضاء)
بنفس) ومسجل  (26/0(/2022 يوم)
  LARIENA شركة) قررت  املدينة 
شركة ذات املهام املحدودة والشريك)
الوح د رأسنالها)10.000))درهم ذات)
 (7 (: في الدار الب ضاء) ( املقر الرئي�سي)

شارع محند الخامس ما يلي:)
 JACOB الس د) استقالة 
كنسي9) مهامه  من  ( (OUAKNINE

للشركة
غي9) ملدة  جديد  مسي9  تع ين 
 GIOVANNI الس د) (: محددة)

FRANCO BALEANI
األسا�سي) النظام  ص اغة  إعادة 

للشركة.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
وتحت) (13/10/2022 يوم) بالب ضاء)

رقم)841117.
للنشر والب ان.

534 P

MEYERBEER
النقصان في رأسنال الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 
و) (23/08/2022 يوم) بالب ضاء)
شركاء) قرر  املدينة  بنفس  مسجل 
شركة) (MEYERBEER شركة)
ورأسنالها) املحدودة  املهام  ذات 
200.000)درهم،)ذات املقر))الرئي�سي)
م ي9بي9 زنقة  (8 (:  في الدارالب ضاء)

ما يلي):
الشركة) رأسنال  تخف ض 
بذلك)) ل صبح  درهم  (10.000 بنبلغ)

0.000)1)درهم.
إلى) (2 من) تخف ض عدد الشركاء)
 BENHAIM ح ث تنحت الس دة) (1

Marie Margaret
للشركة) القانوني  الشكل  تغ ي9 
إلى) املحدودة  املهام  ذات  من شركة 
شركة ذات املهام املحدودة والشريك)

الوح د.
تعديل املادة)6،)1)و)7من القانون)

األسا�سي للشركة

األسا�سي) القانون  ص اغة  إعادة 
للشركة.)

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
و تحت) (13/10/2022 يوم) بالب ضاء)

رقم)841115.
للنشر والب ان

535 P

LO.J.TE.CH
إلغاء الفرع 

مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 
201( اكتوار) فاتح  يوم   بالب ضاء)
ومسجل بنفس املدينة قرر مساهنو)
محدودة) شركة  (LO.J.TE.CH شركة)
 465 الرئي�سي) املقر  ذات  املهام 
عنارة) عائشة  بن  السفي9  محج 
كونتينونطال الطابق)3)الدار الب ضاء)

ورأسنالها)500.000)درهم ما يلي):
محج) (35 (: الفرع الكائن ب) إلغاء)

موالي رش د طريق صفرو فاس.
تم اإليداع القانوني) (: اإليداع) (-II
لدى كتابة الضبط باملحكنة التجارية)
وتحت) (17/10/2022 يوم) بالب ضاء)

رقم)841300.
للنشر والب ان

536 P

S.G.M TECHNOLOGY
س.ج.م. تكنولوجي 

رأسنالها 100.000 درهم 
السجل التجاري رقم 173)31

زنقة سن ة إقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 الرقم 22 النخ ل – الدار الب ضاء

تفويت حصص و تع ين املسي9 
الجديد

الجنع) محضر  بنقت�سى 
في) املؤرخ  االستثنائي  العام 
الشركة) شركاء) قرر  (12/0(/2022
 S.G.M ما يلي) (: ذات ذات املسؤول ة)
 TECHNOLOGY SARL AU

املحدودة
 1000 تفويت) على  املصادقة 
 1000 أصل) من  اجتناع ة  حصة 
الس د  الد) ينتلكها  التي  حصة 
-الس د) لفائدة) الشركة  في  الرش د 

هشام الرش د.)

استقالة الس د  الد الرش د.)-
الس د) الجديد  املسي9  تع ين 

هشام الرش د.)-
من) (35 و) (7، (6 الفصول) تغ ي9 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
17/10/2022)تحت رقم) في) الب ضاء)

.841305
537 P

N S AUTO
SARL AU

برأسنال 1000.000 درهم
املقر الرئي�سي 65 : س زنقة بازاس 

حي ال جي9وند الدار الب ضاء
نقل املقر الرئي�سي

العام) الجنع  قرار  بنوجب 
(،23/08/2022 بتاريخ) االستثنائي 
الشركة) في  الوح د  املساهم  فإن 
يقرر) (»NS AUTO« باسم) املعروفة 
من) للشركة:) الرئي�سي  املقر  نقل 
65):)س زنقة بازاس) العنوان القديم)

حي ال جي9وند الدار الب ضاء
شارع عبد) (: الي العنوان الجديد)
القادر الصحراوي حي س دي عثنان،)
 E منطقة النشاط الحرفي املجنوعة)
تجزئة)81)الطابق م ج حي النور الدار)

الب ضاء)
تم اإليداع القانوني بقلم املحكنة)
بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 
 841(31 رقم) تحت  (18/10/2022
في) تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 
في) الب ضاء) بالدار  التجاري  السجل 

18/10/2022)تحت رقم)154105.
538 P

GAMA BOIS
SARL

برأسنال 500.000 درهم
املقر الرئي�سي : 127/)12 الطابق 

الثاني ساحة سراغنة الفداء 
الدار الب ضاء

 GAMA« شركة) شركاء) قرر 
BOIS«)ما يلي):

تفويت حصص

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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قرر الس د حسن الصغي9 الشريك)
تفويت جن ع حصصه التي ينلكها في)
 »GAMA BOIS« املسناة) الشركة 
والتي تبلغ)1،667)حصة بق نة مائة)
)100))درهم لكل منها لصالح الشريك)

الس د محند الريا�سي.
الحسن) الس د  الشريك  قرر 
الصغي9 تفويت جن ع حصصه التي)
 GAMA ينلكها في الشركة املسناة)»)
حصة بق نة) (833 والتي تبلغ) (BOIS
لصالح) منها  لكل  درهم  ((100( مائة)

الشريك الس د محند الريا�سي.
علي) الس د  الشريك  قرر 
حصصه) جن ع  تفويت  الصغ وري 
املسناة) الشركة  في  ينلكها  التي 
GAMA BOIS)والتي تبلغ)833)حصة)

بق نة مائة))100))درهم للحصة
الشريك) لصالح  حصة  (333

الس د محند الريا�سي
500))سهم لصالح الس د الريا�سي)

بوشتا)
لرأس) الجديد  التوزيع  س كون 

املال على النحو التالي:
 4500 الريا�سي) محند  الس د  (-

سهم.
 500. بوشتا) الريا�سي  الس د  (-

سهم
أي ما مجنوعه:)5000)سهم

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 
في:) الب ضاء) بالدار  التجارية 
17/10/2022)تحت الرقم:)841746
بإيداع)) الشركة  قامت  (: (

ً
ثان ا

بالدار) التجاري  السجل  في  تعديلها 
الب ضاء)في):)17/10/2022)تحت رقم)

.335441
539 P

ESPACE ALI BABA FAMILY
شركة محدودة املسؤول ة

 للشريك الوح د
راسنالها : 100.000.00 درهم 

مقرها االجتناعي :  تجزئة ديار عالم 
بقعة رقم 76  و 77 ت ط مل ل

الدار الب ضاء
السجل التجاري: 404115

العام) الجنع  محضر  ( بنقت�سى)
االستثنائي املنعقد بتاريخ))))1)شتن 9)

األستاذ) تلقاه  توث قي  و عقد  (2022
جنال مداح))بتاريخ))1)شتن 9)2022 

تم تقرير مايلي):
على) الشركة  حصص  تفويت  (*

الشكل التالي):
طرف) من  حصة  (340 تفويت) (-
الس د  ل ل بلننديلي لفائدة الس د)

فواني عبد الحق.
طرف) من  حصة  (330 تفويت) (-
لفائدة) بلننديلي  يوسف  الس د 

الس د فواني عبد الحق.
طرف) من  حصة  (330 تفويت) (-
الس د محند بلننديلي لفائدة الس د)

فواني عبد الحق.
*)))استقالة كل من السادة  ل ل)
يوسف بلننديلي و الس د) بلننديلي،)

محند بلننديلي من تس ي9 الشركة
تع ين الس د فواني عبد الحق) (*

كنسي9 وح د للشركة.
القانوني للشركة) تغ ي9 الشكل  (*
إلى) املسؤول ة  محدودة  شركة  من 
للشريك) املسؤول ة  محدودة  شركة 

الوح د
بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (*
التجارية) املحكنة  بنلحقة  الضبط 
أكتوار) (11 بتاريخ) الب ضاء) بالدار 

2022)،))تحت عدد))840746.
540 P

RAYBAN SERVICE
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
بنساهم وح د

رأسنالها : 100.000 درهم
السجل التجاري : )6)6)

بنقت�سى عقد الجنع االستثنائي)
ابن) قرر  (2022 أكتوار) (4 بـ) املؤرخ 

القا�سي محناد ما يلي):
فوت الس د ابن القا�سي محناد)
الصادق جن ع) بوقنطر عبد  للس د 
الشركة) في  ينلكها  التي  حصصه 
 100 بق نة) حصة  (1000 وقدرها)

درهم للحصة الواحدة.
فوت الس د ابن القا�سي محناد)
 100% للس د بوقنطر عبد الصادق)
من حصصه التي ينلكها في الشركة)

 100 بق نة) حصة  (1000 وقدرها)
درهم للحصة الواحدة.

القا�سي) ابن  الس د  استقالة 
محناد من تس ي9 الشركة.

عبد) بوقنطر  الس د  تع ين 
الصادق كنسي9 وح د للشركة ملدة)

غي9 محددة.
عبد) بوقنطر  الس د  تع ين 
الصادق كنوقع جديد للشركة واه)
فإن الشركة ستكون ملزمة بالتوق ع)
للس د بوقنطر عبد الصادق بصفته)

مسي9 وح د ملدة غي9 محددة.
تم الق ام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) (106(2 رقم) تحت   بنراكش 

11)أكتوار)2022.
541 P

ديـــوان األستاذ حنزة بنسع د
موثق بالدار الب ضاء

)46)شارع السفي9 بن عائشة الطابق الخامس)
الصخور السوداء
-)الدار الب ضاء)-

 SANTE PHARMA
INDUSTRIE

S.A.R.L.A.U
زيادة رأس مال الشركة.                                             
تلقاه) توث قي  عقد  بنقت�سى  (/1
األستاذ حنزة بنسع د،)موثق بالدار)
((،2022 أكتوار) (07 بتاريخ) الب ضاء،)
الجنع) مداوالت  محضر  يتضنن 
املسناة))) للشركة  االستثنائي،) العام 
 SANTE PHARMA INDUSTRIE
 1.000.000,00 رأسنالها) (SARL AU
االجتناعي) مقرها  الكائن  و  درهم 
أحند) زنقة  (13 الب ضاء-) بالدار 
1)شقة) املجاطي إقامة لي ألب طابق)
8)حي املعاريف)20370،)قرر الشركاء)

ما يلي):
-)قبول مساهنة ع ن ة.

الشركة) مال  رأس  في  الزيادة  (-
درهم) ماليين  بنبلغ  نسة 
من) لرفعه  درهم)،) (5.000.000,00(
إلى) ((1.000.000,00( درهم) مل ون 
ستة ماليين درهم))6.000.000,00)،)
تكتتب كاملة للس د محند بن أحود)

و ذلك عن طريق مساهنة ع ن ة.

-))تعديل بذلك البندين)6))و)7)من)

القانون التأسي�سي للشركة.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  (/2

بندينة) التجارية  باملحكنة  الضبط 

أكتوار) (13 بتاريخ) الب ضاء،) الدار 

2022،)تحت عدد)841400.
لالستخالص و النشر
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STE AL IMARA M.C
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د

رأسناله :  4.000.000.00    درهم

املقر االجتناعي : رقم1 

الطابق1شارع إدريس األول حي 

رياض  ريبكة

السجل التجاري: )143

الزيادة في رأسنال الشركة

تغ ي9ات قانون ة حسب القانون 

الجديد 24.10

1))بناءا عن قرار الشريك الوح د)

ش.م.) (AL IMARA M.C ( لشركة)

شتن 9) (26 بتاريخ) وح د  بشريك  م 

2022،))قد):

ل صبح املال  رأس  زيادة   قرر 

)أربعة ماليين) درهم) (4.400.000.00

وأربعنائة ألف درهم إلى)5.000.000 

وذلك) درهم)) ماليين  ) نسة  درهم)

عن طريق:))

مصفاة) مع نة  ديون  تحويل  (•

ومستحقة على الشركة ومسجلة في)

الحساب الجاري للنساهم الوح د.

•)وعل ه تم تعديل الفصول)6)،)7 

من النظام األسا�سي للشركة.

إعادة ص اغة النظام األسا�سي) (•

للشركة نت جة لذلك

2)))تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضبط باملحكنة اإلبتدائ ة بخريبكة)

في)2022/)30/0)تحت رقم)462  
من أجل اإليجاز و الب ان

543 P
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NEW YOUS
 ش. م. م

رأسنالها 100.000 درهم.

املقر االجتناعي : رقم 14-16 ، حي 

موالي عبد هللا

عين الشق - الدار الب ضاء

سجل التجاري رقم 304447

االستثنائي) القرار  بنقت�سى 

 NEW YOUS في) الوح د  للنساهم 

 0(/10/2022 بتاريخ) (SARL AU

تقررمايلي):)

للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 
شارع واد) (5 رقم) (: إلى العنوان التالي)

الدار) بل وط،) س دي  (, تانس فت)

الب ضاء.

الفصل) تغ ي9  سيتم  بنوجبه  (-

الرابع من))القانون األسا�سي.

-)املادة)4)من النظام األسا�سي.
بالقانون) األنظنة  تحديث  (-

بشأن الشركات) (05-21 الجديد رقم)

ذات املسؤول ة املحدودة واعتنادها)

املؤرخ) (1-06-21 للظهي9 رقم) (
ً
تطب قا

 (2006 ف 9اير) (14(  1427 محرم) (15

املعدل) (05-21 بإصدار القانون رقم)

بشأن) ((6-5 رقم) القانون  واملتنم.)

الشركات ذات املسؤول ة املحدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

14/10/2022))تحت) الب ضاء)بتاريخ)
رقم)841430.

مقتطف من أجل اإلشهار

544 P

 SEAF MOROCCO CAPITAL
 PARTNERS

شركة املساهنة برأسنال 

1.000.000  درهم

املكتب املسجل: )3 زنقة 

نورماندي، الطابق الثالث، مكتب 6 

الدار الب ضاء، املغرب

السجل التجاري رقم )317)3

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

(،30/08/2022 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر):

 Wise(تغ ي9 املنثل الدائم لشركة(-
Venture(Capital))؛

انعقاد) شروط  من  التحقق  (-
الجنع العنومي.

التفويت) املوافقة على مشاريع  (-
الحصص)؛

-)استقالة أعضاء)مجلس اإلدارة.
اإلدارة) مجلس  أعضاء) تع ين  (-

الجدد.
-)صالح ات.

بتاريخ) القانوني  اإليداع  تم 
الدار) محكنة  في  (26/0(/2022

الب ضاء)تحت رقم))83877.
545 P

SOCIETE REVÊTIS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة  

بشريك منفرد رأس مالها 
1.800.000 درهم

مقرها االجتناعي : بالدار الب ضاء – 
4،منر القصب

السجل التجاري رقم 583)13 
التعريف الجبائي رقم 16230843

تفويت حصص، نقل املقر 
االجتناعي

تع ين مس ـــــــــــر جديد
شتن 9) (28 بتاريخ) ( تبعا للنحضر)

2022)تم االتفاق على):
)حصص اجتناع ة من) تفويت) (-
طرف الس د شك ب السبتي لفائدة)

الس د املصطفى))الحراد.
الحراد) ( تع ين الس د املصطفى) (-
وح دا) و  جديد  كنسي9  بصفته 

للشركة.
-)نقل املقر االجتناعي للشركة) ( ( ( (
ادراع) ابن  شارع  الى5) بالدارالب ضاء)

املراك�سي الطابق)3 .
مقتض ات) تعديل  واذلك  (-
من القانون) (14 و) ( (7،6،4 الفصول)

األسا�سي.
)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 
  2022 18)أكتوار) ( بتاريخ) ( ( الب ضاء،)

تحت رقم)841720. 
546 P

SMART ACTIVE AGENCY
SARL AU

رأس مال 100.000,00 درهم
املكتب الرئي�سي : 10 شارع  الحرية  

الطابق 3 رقم5   الدار الب ضاء
استدراك  طأ

بالجريدة)) ( وقع) استدراك  طأ 
  26 ( بتاريخ) ( (573( عدد) ( الرسن ة)

أكتوار)2022)واملتعلق ب:
بدال من):))2022/01/0

يقرأ):)01/)2022/0
)الباقي بدون تغ ي9)

لإلشارة و الب ان
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NORMAN LOGISTICS
S.A.R.L

برأسنال 50000.000 درهم
السجل التجاري : 3)4272

املقر االجتناعي : 75 زنقة جابر 
ابن ح ان  الطابق  4 الرقم 8-) حي 
لزتن ة مقاطعة انفا الدار الب ضاء

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 
(،2022/07/14 بتاريخ) االستثنائي 
 NORMAN شركة) قررت 
توس ع الهدف) (LOGISTICS S.A.R.L
بإضافة) ذلك  و  للشركة  الرئي�سي 

النشاط التالي):
جن ع عنل ات الوكالة البحرية) (-

وشحن السفن
باقي غرض الشركة دون تغ ي9.

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

20/10/2022)تحت رقم842325.
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 INSTITUTION PRIVEE
OMAR AL FAROUK

SARL
 R(C: 47807–. IF 1084266 ICE

001(1558800000(
رأس مال 3،000،000.00 درهم. 

املقر الرئي�سي: الدار الب ضاء ، بولو 
طريق تادارت

بنوجب شروط عقد  اص بتاريخ)
تم) الب ضاء،) الدار  في  (0(.0(.2022

العقاري لشركة ذات) التقرير  إنشاء)
مسؤول ة محدودة باإلضافة إلى عقد)
وشركاء) ورثة  بين  املوحد  التأسيس 
ومن  صائصه املذكور،)  العقد 

)ما يلي):)
العادي) العام  الجنع  أ ذ 
مع) علنا  عادي  غي9  بشكل  املنعقد 
األسف بوفاة املدير املساعد الراحل)
الدار) في  توفي  الذي  محند سنوني،)
وبعد) (26-08-2021 في) الب ضاء)
فحص قانون التوريث،)يصادق على)
سهم) ((10000( آالف) انتقال عشرة 
شركة)))) في  للنتوفى  (

ً
سابقا منلوكة 

 INSTITUTION PRIVEE OMAR AL
FAROUK»SARL«)بين ورثته):

)توزيع العشرة آالف سهم للنتوفى:)
4375،)الس دة) الس د حامد سنوني)
الس دة ل لى) (،2187 سع دة سنوني)
الس دة عت قة زوين) (،2187 سنوني)

1250)سهم مكسور)1.
واالتالي فإن التوزيع الجديد لرأس)
مال الشركة في األسهم يكون كنا يلي:
(،1112 البصي9ي) عنر  الس د.) (•
(،1111 البصي9ي) نادية  الس دة 
(،1111 البصي9ي) الس دة  ديجة 
(،1111 البصي9ي) سلمى  ارنسة 
(،1111 البصي9ي) هند  ارنسة 
الس د) (، (1111 ارنسة مها البصي9ي)
الس د أينن) (،1111 سه ل البصي9ي)
حن د) الس د  (،1111 البصي9ي.)
سع دة) الس دة  (،4375 سنوني)
الس دة ل لى سنوني) (،2187 سنوني)
2187)،)الس دة عت قة زوين)1250،)
الس دة منى) (، (4 الس دة زهرة مط ع)
كنوني) الس د  الد  (،415 كنوني)
831،)الس د معاد كنوني)666)حنزة)
كّنوني) الس دة أسناء) (3666 كنوني)
(،415 كّنوني) هاجر  الس دة  (، (415

مهدي كّنوني)588.
أكد) (، الحالي) املدير  وفاة  بعد 
الجنع العام العادي املنعقد في دورة)

غي9 عادية وتعين:
املديرين) مهام  في  التأك د  (- أ)
 INSTITUTION املشاركين في شركة)
 PRIVEE OMAR AL
غي9) ملدة  وذلك  (،»FAROUK»SARL

محدودة ابتداًء)من ال وم):)
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البصي9ي) اللط ف  الس د عبد  (•
موال د) من  الجنس ة  مغربي 
بالدار الب ضاء)حامل) (1(42/01/01

B3583(2(بطاقة الوطن ة رقم
مغرا ة) متي  زهرة  الس دة  (•
 1/1/1(44 موال د) من  الجنس ة 
بالدار الب ضاء)حاملة بطاقة الوطن ة)

B5((482(رقم
الس دة نادية البصي9ي مغرا ة) (•
الجنس ة حاملة بطاقة الوطن ة رقم)
 1(65/03/05 موال د) من  (42383

بالدار الب ضاء.
ب)-)التع ين كندير مشارك جديد)
 INSTITUTION PRIVEE لشركة)
OMAR AL FAROUK»SARL«للندة)

)من ال وم:)
ً
غي9 محدودة اعتبارا

مغربي) (، سنوني) حن د  الس د 
نوفن 9) (15 موال د) الجنس ة،)
رقم) الوطن ة  بطاقة  حامل  (،1(67

.BH110046
اللط ف) عبد  للس د  س كون  (•
الس دة نادية البصي9ي،) (، البصي9ي)
حن د) والس د  متي،) زهرة  الس دة 
املشاركون،) املديرون  سنوني،)
شركة) إللزام  الكاملة  الصالح ات 
 INSTITUTION PRIVEE OMAR
جن ع) في  (»AL FAROUK»SARL
الخصوص،) وجه  على  و  الظروف،)
الصالح ات التال ة)،)والقائنة ليست)

شاملة):
أن) االستثنائي  العام  الجنع  قرر 
 INSTITUTION PRIVEE شركة)
 »OMAR AL FAROUK»SARL
ستلتزم بشكل صح ح بجن ع األعنال)

املتعلقة بها بتوق ع:
التوق ع االجتناعي):

ملزمة) أيًضا  الشركة  ستكون 
لجن ع) بالنسبة  صح ح،) بشكل 
األعنال املتعلقة بها،)من  الل توق ع)
مديرين على األقل من بين املديرين)

األربعة املع نين أعاله.
عبد) للس د  ينكن  ال  ذلك،) ومع 
نادية) والس دة  البصي9ي  اللط ف 
الشركة) على  التوق ع  البصي9ي 
ويجب) املشت9ك  بتوق عهنا  وإلزامها 
التي) األعنال  جن ع  توق ع  يتم  أن 
يقوم بها أحد هذين املديرين من قبل)

أحد املديرين ار رين.

الجنع العام،)بعد قراءته،)صادق)
في مجنله على النظام األسا�سي املعدل)
 INSTITUTION PRIVEE لشركة)
(،OMAR AL FAROUK»SARL
الصالح ات) وكافة  وتفويض  اص 
نادية) الس دة  االجتناع  لرئيسة 
على) التوق ع  من  الغرض  البصي9ي.)
عليها) املوافقة  تنت  التي  القوانين 

بشكل نهائي.)
نادية) الس دة  الشركاء) يننح 
االجتناع،) هذا  رئيسة  البصي9ي 
الصالح ات،) وكافة  تفويًضا  اًصا 
وجن ع) األعنال  جن ع  على  للتوق ع 
الوثائق املتعلقة بالقرارات املعتندة في)
هذا االجتناع وعلى وجه الخصوص،)
التوق ع على النظام األسا�سي املوحد)
 INSTITUTION PRIVEE (« لشركة)
(،OMAR AL FAROUK»SARL
تقديم جن ع اإلقرارات والتأك دات،)
مع جن ع) (، واتخاذ جن ع الخطوات)
اإلجراءات) جن ع  وتنف ذ  اإلدارات،)
التصريح ة أو غي9ها من اإلجراءات،)
مع السجل التجاري أو إدارة الضرائب)
وتنرير) أو  دمات السجل العقاري،)
وتوق ع جن ع اإلجراءات أو الطلبات)
وبشكل أعم،)الق ام بنا هو ضروري.)
الصالح ات) جن ع  ننح 

ُ
ت كنا 

املحاضر) هذه  من  نسخة  لحامل 
املطلواة) اإلجراءات  جن ع  لتنف ذ 

قانوًنا في مثل هذه األمور.
املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 
،بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

20.10.2022)تحت رقم)842307.
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AKOMSI
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤول ة
 ذات الشريك الواحد

رأسنالها 100.000 درهم
املقر االجتناعي : 37 زنقة رام 9انت 

النخ ل الدار الب ضاء
تصف ة الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 
2022/)12/0،)قرر) بتاريخ) بالب ضاء)
 AKOMSI لشركة) الواحد  الشريك 
S.A.R.L.،)شركة محدودة املسؤول ة)

ذات الشريك الواحد ما يلي):

-)تصف ة الشركة.
-)قرر الشركاء)تع ين الس د الس د)
حامل للبطاقة) (، عبد اللط ف تقوا)
 37 ،)مق م في) (73453 ( الوطن ة رقم)
زنقة رام 9انت النخ ل الدار الب ضاء)

للق ام بالتصف ة.
املقر) (: هو) التصف ة  مقر 
االجتناعي):)37)زنقة رام 9انت النخ ل)

الدار الب ضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
تحت) ( (.03/10/2022 في) بالب ضاء)

عدد))71)83.
550 P

IT SOLUTIONS
شركة محدودة املسؤول ة 
رأسنالها 200.000 درهم

املقر االجتناعي: 10زنقة احند 
امين الطابق االول الشقة 3 الدار 

الب ضاء
تصف ة الشركة

بنوجب عقد عرفي للجنع العام)
مؤرخ بالب ضاء)بتاريخ)5)ماي)2010)،)

قرر ما يلي:
 IT الشركة) تصف ة  (-

 .SOLUTIONS
تع ين الس د عبد) قرر الشركاء) (-

الكريم حرشلي للق ام بالتصف ة
-)مقر التصف ة هو:)10زنقة احند)

امين الطابق االول الشقة)3.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
تحت) (2010 يون و) (15 في) بالب ضاء)

عدد)0)3561.
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 TEXTILE PRODUCTION
CONSEIL TPC

الفك املسبق للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 
 13/04/2022 يوم) بالب ضاء)
يوم) املدينة  بنفس  مسجل  و 
مساهنو) قرر  (26/0(/2022
 TEXTILE PRODUCTION ( شركة)
CONSEIL TPCشركة محدودة املهام)

ذات املقر الرئي�سي في الدار الب ضاء:)
465))محج السفي9 بن عائشة عنارة)
 32 ( رقم) (3 الطابق) كونتينونطال 
درهم) ( (100.000,00 (  ورأسنالها)

ما يلي):)
1)-)الفك و الحل املسبق للشركة)

املذكورة أعاله.
تع ين الس د سي9ج شوشانا)))) (- (2
للق ام بنهنة الفك و الحل املسبق)

للشركة.
3)-)تع ين املقر االجتناعي للشركة)
للفك و للحل املسبق بالدار الب ضاء)
465))محج السفي9 بن عائشة عنارة)

كونتينونطال الطابق)3)رقم))32  .
اإليداع:)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
بالدار الب ضاء)يوم))))))))))))14/10/2022 

تحت رقم)841441.
للنشر و الب ان
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A3 TRADING
الفك املسبق للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 
 2202 أبريل) (13 يوم) بالب ضاء)
يوم) املدينة  بنفس  مسجل  و 
شركة)) مساهنو  قرر  (01/0(/2022
A3 TRADING)شركة محدودة املهام)
ذات املقر الرئي�سي في الدار الب ضاء:)
الطابق) يوسف  موالي  شارع  ( (68
  300.000,00 ( ورأسنالها) (8 رقم) (2

درهم ما يلي):)
1)-)الفك و الحل املسبق للشركة)

املذكورة أعاله.
سناني)) هشام  الس د  تع ين  (- (2
للق ام بنهنة الفك و الحل املسبق)

للشركة.
3)-)تع ين املقر االجتناعي للشركة)
للفك و للحل املسبق بالدار الب ضاء)
 2 الطابق) يوسف  موالي  شارع  (68

رقم)8.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
بالدار الب ضاء)يوم))))))))))))13/10/2022 

تحت رقم)841118.
للنشر و الب ان
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UNIT MOVER SYSTEMS
الفك املسبق للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 
 21/10/2021 يوم) بالب ضاء)
يوم) املدينة  بنفس  مسجل  و 
شركة)) مساهم  قرر  (08/0(/2022
شركة) (UNIT MOVER SYSTEMS
الوح د) والشريك  املهام  محدودة 
ذات املقر الرئي�سي في الدار الب ضاء:)
13))و) 16)زنقة عريبي ج اللي الطابق)
رأسنالها))100.000,00))درهم ما يلي):)
1)-)الفك و الحل املسبق للشركة)

املذكورة أعاله.
سناني)) هشام  الس د  تع ين  (- (2
للق ام بنهنة الفك و الحل املسبق)

للشركة.
3)-)تع ين املقر االجتناعي للشركة)
للفك و للحل املسبق بالدار الب ضاء)

16)زنقة عريبي ج اللي الطابق)13.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
بالدار الب ضاء)يوم))))))))))))14/10/2022 

تحت رقم)841442.
للنشر و الب ان
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STE BEKKA FOOD
SARLAU

إغالق التصف ة
بتاريخ) تقرير  بنوجب 
الشريك) اجتنع  (،2022/05/07
الرئي�سي) املكتب  في  الوح د  اإلداري 
 .BEKKA FOOD SARLAU للشركة)
الكائن في شارع بوركون زنقة جعفر)
الطابق) (IIابن الحبيب اقامة املشارق
هذا) انعقد  الب ضاء.) 3الدار  رقم) (1
ومناقشة) تقرير  بهدف  االجتناع 

جدول األعنال التالي):
االستثنائي) العام  الجنع  قرر 
ووافق على إغالق و تصف ة الشركة:)

.BEKKA FOOD SARL
يقبل تع ين الس دة أوااها سناء)
و الحاملة للبطاقة) مصفً ا للشركة.)

.TA 73334الوطن ة رقم
سناء) أوااها  الس دة  ع نت 
مصف ة للشركة املسناة:)ب كا فود م)

م ش و.

املكتب) تصف ة  تحديد  تم 
التالي) العنوان  في  للشركة  الرئي�سي 
 BD BOURGOGNE RUE:  HABIB
IBNOU JAAFAR)شارع بوركون زنقة)
 IIاملشارق اقامة  الحبيب  ابن  جعفر 
 ICE الدار الب ضاء) (3 رقم) (1 الطابق)

.0022844220000(3
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STE GINOFOOD
SARLAU

إغالق تصف ة
بتاريخ) تقرير  بنوجب 
الشريك) اجتنع  (،25/07/2022
الرئي�سي) املكتب  في  الوح د  املدير 
(،GINOFOOD SARLAU للشركة:)
الوقت) أبو  زنقة  (38 رقم) في:) الكائن 
 10 عنارة) رقم  الجراح  اقامة ح در 
انعقد هذا االجتناع) الدار الب ضاء.)
بهدف تقرير ومناقشة جدول األعنال)

التالي):
االستثنائي) العام  الجنع  قرر 
ووافق على إغالق و تصف ة الشركة:)

.GINOFOOD SARLAU
يقبل تع ين الس دة أوااها سناء)
للبطاقة) والحاملة  للشركة.) مصفً ا 

.TA 73334الوطن ة رقم
أوااها) الس دة  تع ين  تم 
(: املسناة) للشركة  مصف ة  سناء)

GINOFOOD SARLAU
تم تحديد تصف ة املكتب الرئي�سي)
 38 رقم) التالي:) العنوان  في  للشركة 
زنقة أبو الوقت اقامة ح در الجراح)
 ICE الب ضاء) الدار  (10 عنارة) رقم 

.000516760000057
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 PROJET MAROC شركة
ENERGIE
 S.A.R.L

لشركة)) ( العام) الجنع  لقرار  تبعا 
 PROJET( MAROC( ENERGIE« («
املسؤول ة)) ذات  ( شركة) ( (SARL
املحدودة)))رأسنالها)))100.000درهم))
و مقرها االجتناعي دوار ايت بوعدي)
جناعة الواد لخضر قلعة السراغنة.

)تقرر بتاريخ)22)نون 9)2021 :

)-)حـل الشركــة.
تع ين الس د السع د الزاهري)) ( (-

لحل الشركة.)
))))))))))تم اإليداع القانوني باملحكنة)
 30 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائ ة 
دجن 9)2021))تحت رقم3/2021)5. 
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EL GHALI MOBILIER شركة
S.A.R.L AU

الوح د) الشريك  لقرار  تبعا 
لشركة) ( ( الس د الغالي عبد الرح م)
   EL GHALI MOBILIER SARL AU
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
بشريك وح د))رأسنالها)100.000.00 
 B137 درهم و مقرها االجتناعي رقم)
قلعة) العطاوية,) تجزئة مفتاح الخي9,)
دجن 9) (31 ( تقرر بتاريخ) ( السراغنة.)

: 2020
)-)حـل الشركــة.

-)تع ين الس د الغالي عبد الرح م)
لحل الشركة.)

))))))))))تم اإليداع القانوني باملحكنة)
 17 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائ ة 
أكتوار)2022))تحت رقم)427/2022. 
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POULYMICRO
S.A.R.L(D’Associé(unique
السجل التجاري )42355

  الرقم الضريبي 7150)335
الرقم التسلسلي للشركة   

0021(2123000042
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

للشريك الوح د برأس مال 10000 
درهم

املقر الرئي�سي: 10 زنقة الحرية 
الطابق 3 رقم 5.الدار الب ضاء.

)بعد قرار الجنع العام االستثنائي)
 30 في) املنعقد  الوح د  للنساهم 
وجه) على  تقرر  (،2022 سبتن 9)

الخصوص):
-)الحل املبكر للشركة؛

س ار) م نة  الس دة  تع ين  (-
مصف ة.

بالدار) التصف ة  مقر  تع ين  (-

 3 الطابق) زنقة الحرية  (10 الب ضاء)

رقم)5.

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 

في الب ضاء) بالدار   التجارية 

 )1)أكتوار)2022)تحت رقم)842003)؛

في التجاري  السجل  تعديل   تم 

 )1)أكتوار)2022)تحت رقم))3437 

من السجل الزمني.
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 MOROCCAN TRADE

ROUTE

S.A.R.L

السجل التجاري 501505

الرقم الضريبي 50187203

الرقم التسلسلي للشركة

 0027((667000024

شركة ذات مسؤول ة محدودة 

برأس مال 0.000) درهم

املقر الرئي�سي : 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 رقم 5 الدار الب ضاء

الجنعالعام) قرار  على  بناًء)

االستثنائي للنساهنين في)30)سبتن 9)

2022،)تقرر على وجه الخصوص:

-)الحل املبكر للشركة)؛

غوفاشة) املهدي  الس د  تع ين  (-

.
ً
مصف ا

بالدار) التصف ة  مقر  تع ين  (-

 3 الطابق) زنقة الحرية  (10 الب ضاء)

رقم)5.

في) القانوني  اإليداع  تم  ثانً ا.)

الب ضاء) بالدار  التجارية  املحكنة 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (1( في)

842001؛

تم تعديل السجل التجاري) ثالثا.)

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (1( في)

34375)من السجل الزمني.
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CHARMING LOOK
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات شريك وح د 

حل الشركة
 CHARMING(LOOK  SARL(AU  
شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات شريك وح د 
في طور التصف ة

)  و عنوان مقرها االجتناعي  15 
زنقة شكري مصطفى ب تشو طابق 3 

شقة 7 الدار الب ضاء.
حل الشركة

- رقم التق  د في السجل التجاري 
37)463/ الب ضاء.

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2022 أكتوار) (04 بتاريخ) الب ضاء)
قرر الجنع العام االستثنائي لشركة)
  CHARMING(LOOK(«(SARL(AU(«
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)
10000)درهم) شريك وح د راسنالها)
زنقة) (15 ( و عنوان مقرها االجتناعي)
شكري مصطفى ب تشو طابق)3)شقة)

7)الدار الب ضاء.
 CHARMING شركة) حل  (*

.LOOK  SARL AU
الدركي,)) جهان  ( الس دة) تع ين  (-
مغرا ة,)مزدادة بتاريخ)3))01/1/)1 
زنقة شكري) (15 و عنوانها) بالناظور,)
 7 شقة) (3 طابق) ب تشو  مصطفى 
رقم بطاقتها الوطن ة)) الدار الب ضاء,)

JM2(143)كنصف ة للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)00)842.
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 GO ENERGYLESS
SOLUTIONS

sarl
سجل تجاري عدد 360605

الحل املسبق للشركة.
بتاريخ)) عرفي  عقد  بنقت�سى 
قرر) (’ بالب ضاء) ( (2022 ( شتن 9) (21
لشركة) االستثنائي  العام  الجنع 

 GO ENERGYLESS SOLUTIONS
شركة))محدودة املسؤول ة))رأسنالها)
االجتناعي) مقرها  درهم  (100.000
 1 املجنوعة) (13 العنارة) ب)213)

رياض االلفة))الدار الب ضاء)التالي):
 GO للشركة) املسبق  انحالل  (- (I
  ENERGYLESS SOLUTIONS
مصف ا) ملهر  راوية  الس دة  وتع ين 
التصف ة-) مقر  تحديد  للشركة؛)
 4 مشروع عنر بن الخطاب عنارة أ)

شقة)31)الدار الب ضاء.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم))) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

842272)بتاريخ)21)أكتوار)2022.
لإلشارة))و الب ان)
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FREE BUSINESS CENTER

CABINET FIDUCIAIRE

شارع  ريبكة بروال)١)الب ضاء

MACRO DEPANNEUR
حل شركة

 MACRO : تسن ة الشركة
DEPANNEUR

رأسنال الشركة : 10.000 درهم
الشكل القانوني للشركة : شركة 
ذات مسؤول ة محدودة بشريك 

واحد
املقر أالجتناعي : الطابق السفلي 
اقامة الوحدة رقم 3) املحندية.
رقم السجل التجاري : 25635.

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
حل) تقرر  (20/08/2022 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول ة محدودة مبلغ)
10000,00)درهم))وعنوان) ( رأسنالها)
السفلي) الطابق  االجتناعي،) مقرها 
(، املحندية) ((3 رقم) الوحدة  اقامة 

نت جة عدم تحق ق الهدف.
الطابق) ب  التصف ة  مقر  وحدد 
 (3 رقم) الوحدة  اقامة  السفلي 

املحندية.)املغرب.
و عين الس د فالحي عبد اللط ف.)
عنوانه اقامة النس م عنارة)3)مج س))
18)رقم)3)املحندية.)كنصفي للشركة
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة ومحل تبل غ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصف ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) باملحندية  االبتدائ ة 

13/06/2022)تحت رقم))1154. 
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STE NATION FOOD
SARL AU

بتاريخ:) تقرير  شروط  بنوجب 
الشريك) اجتنع  (، (05/07/2022
املسجل) املكتب  في  الوح د  اإلداري 
 NATION FOOD SARLAU(للشركة
رقرقة) زنقة  بورجون  حي  في  يقع 
الدار) (2 عنارة) (1 الطابق) لكورنيش 
الب ضاء.))انعقد هذا االجتناع بهدف)
تقرير ومناقشة جدول األعنال التالي:
االستثنائي) العام  الجنع  قرر 
الشركة) تصف ة  إغالق  على  ووافق 

.NATION FOOD SARLAU
يقبل تع ين الس دة أوااها صنعاء)
الوطن ة) للبطاقة  حاملة  مصفً ا.)

.TA 73334رقم
أوااها صنعاء) الس دة  تع ين  تم 
 NATION مصف ة للشركة املسناة:)

.FOOD SARLAU
الرئي�سي) املكتب  تع ين  تم  ( (
لكورنيش) رقرقة  زنقة  في:) للنصفي 
الب ضاء) الدار  (2 عنارة) (1 الطابق)

.ICE 001(46666000050
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STE TEXTRADE
SARL

العام) الجنع  عقد  بنقت�سى 
بتاريخ.23/12/2016.   االستثنائي 

قرر مساهنو ما يلي):
-)التصف ة النهائ ة للشركة.

-)التشط ب على السجل التجاري.
-)تعين الس د نكرش)) الد مصفي)

لشركة.
للشركة) االجتناعي  مقر  بتصف ة 
الدارالب ضاء) الكائن  بالعنوان 
عين) الضنان  مجنوعة  (72 اإلقامة)
الشق))الطابق)1,)تم اإليداع القانوني)
باملحكنة) الضبط  كتابة  لدى 
رقم) تحت  بالدارالب ضاء) التجارية 

00623057)بتاريخ)4/01/2017.
ملخص من أجل النشر

565 P

SOCIETE HOMEHARMONY
SARL

هوم هارموني شركـــــة  ذات املسؤول ة 

املحدودة 

العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

من اكتوار) (01 االستثنائي املؤرخ في)

2022)قرر ما يلي):

هارموني) هوم  ( شركة) تصف ة 

 SOCIETE HOMEHARMONY

حنان،)) حاضر  الس دة  تع ين 

املغرا ة)))الجنس ة،)الحاملة لبطاقة)

  H552566B التعريف الوطن ة رقم)

 32 عنارة) س تي  بكولف  والساكنة 

ب شقة)5)املدينة الخضراء)بوسكورة)

املصفي) الدارالب ضاء،) النواصر 

القانوني للشركة.

شارع) (55 التصف ة) مقر 

الزرقطوني فضاء)الزرقطوني الطابق)

االول حي املستشف ات الدارالب ضاء.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 ( ( بتاريخ) التجارية بالدار الب ضاء)

اكتوار)2022)تحت رقم)843286. 

بنثابة مقتطف وا ان

566 P

FALI NEGOCE
فالي ن كوس

رفع و فض رأسنال
العام) الجنع  محضر  بنقت�سى 

غي9 العادي املنعقد بتاريخ)10)أكتوار)

شركة) »فالي ن كوس«) لشركة) (2022

الشريك) ذات  املسؤول ة  محدودة 

درهم.) (100.000 رأسنالها) الوح د 

الزنقة) رتاج  بتجزئة  مقرها  والكائن 

الدار) (- الشق) عين  (16 الرقم) (60

الب ضاء.)تقرر ما يلي):

من) الشركة  رأسنال  رفع 

درهم) (482.600 درهم إلى) (100.000

 100 حصة من فئة) (3826 باكتتاب)

درهم محررة بنسبة)25)باملائة))1/4) 

مسندة إلى الشريك الوح د الحسوني)

فاطنة الزهراء.
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إلى) الشركة  رأسنال   فض 
ابتالع) طريق  عن  درهم  (300.000

الخسائر وإلغاء)1826)حصة.
تغ ي9 موازي للفقرة)7)من القانون)

األسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
بتاريخ) (8430(0 تحت رقم) الب ضاء)

26)أكتوار)2022.
567 P

STE MARWA MOTOR
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
للشركة) العام  الجنع  عقد  بعد 
بتاريخ)4)يول و)2022)تم تحرير محضر)
ذات) للشركة  وتصف ة  حل  حول 
مسؤول ة محدودة ذات الخصائص)

التال ة):
 STE MARWA MOTOR(:(اإلسم

.SARL AU
تصف ة الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.
املسؤول عن حل الشركة):)الس د)

زكرية ال 9وجي.
باملحكنة) (: القانوني) اإليداع 
 1(88 رقم) باملحندية  االبتدائ ة 

بتاريخ)11)أكتوار)2022.
568 P

JMIT SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
للشركة) العام  الجنع  عقد  بعد 
تم تحرير) (2022 سبتن 9) (20 بتاريخ)
للشركة) وتصف ة  حل  حول  محضر 
ذات) محدودة  مسؤول ة  ذات 

الخصائص التال ة):
 JMIT SERVICES SARL«(:(اإلسم

.»AU
تصف ة الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.
املسؤول عن حل الشركة):)الس د)

اجن ط حنزة.
باملحكنة) (: القانوني) اإليداع 
 2143 رقم) باملحندية  االبتدائ ة 

بتاريخ)27)سبتن 9)2022.
569 P

ESPACE FLEURE YASMINE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة
للشركة) العام  الجنع  عقد  بعد 
تحرير) تم  (2022 ف 9اير) (3 بتاريخ)
للشركة) وتصف ة  حل  حول  محضر 
ذات) محدودة  مسؤول ة  ذات 

الخصائص التال ة):
 ESPACE FLEURE« (: اإلسم)

.»YASMINE SARL AU
تصف ة الشركة لعدم) (: املوضوع)

وجود رواج تجاري.
املسؤول عن حل الشركة):)الس د)

الرامي فهد.
باملحكنة) (: القانوني) اإليداع 
 522 رقم) الب ضاء) بالدار  التجارية 

بتاريخ)3)مارس)2022.
570 P

JAPLAST
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة وذات الشريك الوح د

تم وضع) (2022 أكتوار) (4 بتاريخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤول ة)
الوح د) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املنيزات التال ة):
شركة ذات) (JAPLAST (: التسن ة)
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول ة 

الوح د.
املواد) وتجن ع  تحويل  (: الهدف)

البالست ك ة....
مبلغ) في  حدد  (: الرأسنال)
إلى) مقسنة  درهم  (2.000.000
درهم) (100 فئة) حصة من  (20.000

للواحدة موزعة كارتي)):
 20.000 (: الس دة جنالي جن لة)

حصة.
الوحدة) تجزئة  (: االجتناعي) املقر 

بلوك)E)رقم)8)3)الع ون.
تسي9 من طرف الس دة) (: اإلدارة)

جنالي جن لة ملدة غي9 محددة.)
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة بالع ون)
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (12 بتاريخ)

.43341
571 P

GLOW UP BIEN ETRE
SARL AU

 RC 13307 
العنوان  

شارع الحسن التاني  الحي اإلداري  
املنظر الجن ل عنارة  كوتر

بني مالل
انشاء) تم  عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة))ذات املسؤول ة دات الشريك)

الوح د))تحنل))الخصائص التال ة):
 GLOW UP BIEN (: التسن ة)

ETRE  SARL AU
التاني)) الحسن  شارع  (: العنوان)
املنظر الجن ل عنارة)) ( الحي اإلداري)

كوتر،)بني مالل.
الغــرض):)مركز للتجن ل.

رأس املــال):)100000.00درهم.

السنة املـال ة):)السنة امل الدية.
مدة الشركة):))))سنة.

:)وصال) املسي9 و الشريك الوح د)
I 726810((نات جي))بطاقتها

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بني مالل)1047.

1 C

 STE MULTI SPECIALISEE
EL-BOUHANI

 SARL AU
RC 7881

العنوان : 1002  حي سباته  حطان  
 ريبكة 

انشاء) تم  عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة))ذات املسؤول ة دات الشريك)

الوح د))تحنل))الخصائص التال ة):
 STE MULTI (: التسن ة)
 SPECIALISEE  EL-BOUHANI

.SARL AU
العنوان):)1002))حي سباته))حطان))

 ريبكة.
االشغال) في  مقاول  (: الغــرض)

العامة.

رأس املــال):)10000.00درهم.
السنة املـال ة):)السنة امل الدية.

مدة الشركة):))))سنة.

املسي9 و الشريك الوح د)):))سع د)
البهاني.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة)) ريبكة تحت رقم))50.

2 C

 STE AHMED ZAKI
SERVICES
RC 5263

 اعالن حل شركة 
ايت احناد تاكزيرت 

 بني مالل 
راس املال 0.000) دهم 

السجل التجاري رقم     5013
االستثنائي) القرار  بنقت�سى 
لشركاء)الشركة))بتاريخ))))2022/)/22       

تم ما يلي):
)اعالن حل الشركة))اعاله

احند))))))))))))) زاكي  الس د  تع ين  (-
     IA15778 بطاقته) بايطال ا  القاطن 

مصف ا لها وتحديد ا تصاصه.
مقرا)) الشركة  مقر  تع ين  (-

للتصف ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة))بني مالل عدد)1512.
3 C

STE   HAYAR TRAVAUX
    SARL AU

 اعالن قفل  تصف ة  شركة 
راس املال 10.000 دهم 

السجل التجاري رقم    4827
االستثنائي) القرار  بنقت�سى 
لشركاء)الشركة))بتاريخ))))2022/)/6   

تم ما يلي):
-)قفل التصف ة.

-)املصادقة على حساب التصف ة))
و تقرير املصفي.

-)اعالن نهاية تصف ة الشركة.
-إنهاء)الوجود املعنوي للشركة)))

وإعفائه) ( للنصفي) التزك ة  -منح 
من مهامه.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
عدد)) ( ( تحت) ( ببني مالل) االبتدائ ة 

.1050
4 C
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TIBZAR CONSEIL

WAMSA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

TIBZAR CONSEIL

رقم 1130ة عنارة أسول ل شارع 

الحسن الثاني،، 80000، أكادير 

املغرب

WAMSA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

  D1 وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم

مكرر عنارة HB 67 شارع غاندي  

حي الدا لة  80060 أكادير املغرب.

قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 

.36111

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (17 في) املؤرخ 

WAMSA)شركة ذات مسؤول ة) حل)

محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

مكرر) ( (D1 رقم) اإلجتناعي  مقرها 

حي) ( غاندي) شارع  (HB 67 عنارة)

الدا لة))80060)أكادير املغرب نت جة)

للحل قبل األوان.

و عين:

الس د)ة))الحسن))بال و عنوانه)ا))

إقامة أفود بنسركاو)) (20 عنارة) (286

)ة)) كنصفي) املغرب  أكادير  (80014

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

  D1(بتاريخ)17)أكتوار)2022)وفي رقم

مكرر عنارة)HB 67)شارع غاندي))حي)

الدا لة))80060)أكادير املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)1)1188.

1I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CRISTINA TORRES ART
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
CRISTINA TORRES ART شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
عبدالكريم الخطابي عنارة بننو�سى 
الكواش الطابق 2، فاس - 30000 

فاس املنلكة املغرا ة.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.70603

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
عنارة) الخطابي  عبدالكريم  »شارع 
(- فاس) (،2 بننو�سى الكواش الطابق)
إلى) املغرا ة«) املنلكة  فاس  (30000
»متجر في السفلي،)تجزئة اللبار قطعة)
 30000 (- فاس) اينوزار  طريق  (،61

فاس))املنلكة املغرا ة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5601.

2I

SOFI RIMA

MONDO.ELATIKE D›ORO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SOFI RIMA
صندوق ال 9يد 2436 املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 
املغرب

MONDO.ELATIKE D›ORO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 54 حي 
بوطويل فاس الجديد - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.5(623

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
MONDO. الوح د) الشريك  ذات 
رأسنالها) مبلغ  ( (ELATIKE D’ORO
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
فاس) بوطويل  حي  (54 اإلجتناعي)
الجديد)-)30000)فاس املغرب نت جة)
لعدم) االوان  قبل  الشركة  حل  (: ل)

مزاولتها الي نشاط اقتصادي.
حي) (54 و حدد مقر التصف ة ب)
بوطويل فاس الجديد)-)30000)فاس)

املغرب.)
و عين:

و) العت ق  ( ( نادية) الس د)ة))
عنوانه)ا))10)شارع لال حسناء)الشقة)
10 30000)فاس املغرب كنصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
حي) (54 (: الوثائق املتعلقة بالتصف ة)

بوطويل فاس الجديد
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4280.
3I

مستامنة شامة

 LA PERLANORTE
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسي9ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي9ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 LA PERLANORTE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي اوالد 

بوط ب ل 270 الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

246(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 LA (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PERLANORTE IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

تجزئة و ب ع قطع االرض ة

تدبي9 الكراء.

اوالد) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 62000 (- الناظور) (270 ل) بوط ب 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 400 ( (: الس دة فاطنة الحنزاوي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 300 ( (: سلوة) الزو�سي  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 300 ( (: لوانة) الزو�سي  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

(: الحنزاوي) فاطنة  الس دة 

40000)بق نة)100)درهم.

 30000 (: الزو�سي سلوة) الس دة 

بق نة)100)درهم.

 30000 (: لوانة) الزو�سي  الس دة 

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الحنزاوي) فاطنة  الس دة 
عنوانه)ا))حي عريض2)زنقة)2)2)رقم)
41)الناظور)62000)الناظور املغرب.

الزو�سي سلوة عنوانه)ا)) الس دة 
 41 رقم) (2(2 زنقة) (2 عريض) حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب.
لوانة عنوانه)ا)) الزو�سي  الس دة 
 41 رقم) (2(2 زنقة) (2 عريض) حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حي) الراعي عنوانه)ا)) مني9  الس د 
 62000 الناظور) (207 رقم) (2 عريض)

الناظور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضور))بتاريخ)28)شتن 9)

2022)تحت رقم)4466.

4I

KAMAR BENOUNA

VAKANA INVESTMENT ش 
م م دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
VAKANA INVESTMENT ش م 
م دات مساهم وح د شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي فضاء باب 
انفا 3 زنقة باب منصور الطابق اول 
مكتب رقم 3 - 20450 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
5588(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

ش م م) (VAKANA INVESTMENT

دات مساهم وح د.

موضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة بشكل مباشر او غي9 مباشر)

سواء)في املغرب او في الخارج ن ابة عنها)

ثالث و يخضع) ( او ن ابة عن اطراف)

االحكام) االمتثال  االقتضاء) عند 

بها) املعنول  التنض ن ة  و  القانون ة 

غي9) و  املعلقة  الثال ة  ( العنل ات) و 

التق  دية)

املشاركة على الحصة في جن ع) (-

صناعي) موضوع  لها  التي  الشركات 

زراعي تجاري مالي س احي او تكنولوجي)

او اي موضوع ا ر..

عنوان املقر االجتناعي):)فضاء)باب)
3)زنقة باب منصور الطابق اول) انفا)

مكتب رقم)3 - 20450)الدارالب ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 VAKANA( Investment الشركة)

 in( Commercial( Entreprises( et

 Management( CO.L.L.C( :( 1.000

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 VAKANA( Investment الشركة)

 in( Commercial( Entreprises( et

عنوانه)ا)) (Management( CO.L.L.C

دبي) (((247 ( العرا ة) االمارات 

االمارات العرا ة.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( الس د محند دكداك)

الطابق) الخضراء) املسي9ة  شارع  (82

 20250  17 رقم) الشقة  ااالول 

الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84188.
5I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LOCVOITURE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LOCVOITURE  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر 
بالطابق األر�سي رقم 414 تجزئة 

وفاء 4 طريق صفروا - 30000 فاس 
املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.4(035
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تم تع ين) )2)شتن 9) املؤرخ في)
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))أزغ بة)

زين العابدين كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5573.
6I

KAMAR BENOUNA

MFH BENSLIMANE  ش م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
MFH BENSLIMANE  ش م  

»شركة  املساهنة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 210 

شارع الزرقطوني الطابق السادس - 
28810 الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.1(2115

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)يول وز)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مجلس) محضر  علنا  احاط  مايلي:)

االدارة))استقالة الس د سعد لول دي)

محند يونس من لقب االدارة و رئيس)

املجلس)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ا تارالس د الخندرو طورال ك تي9يز)

و الس د علي الف اللي كادارين و تع ين)

كرئيس) الصفراوي  محند  الس د 

مدير عام)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

املؤرخ) العادي  العام  الجنع  مايلي:)

2022)قرر احاط علنا) 22)يول وز) في)

استقالة الس د سعد لول دي محند)

من) اف الل  امين  الس د  و  يونس 

منصب االدارة)

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مجلس) من  التعاون  على  املصادقة 

 2022 يول وز) (04 في) املؤرخ  االدارة 

للس د الخندرو طورال ك ت9يز حامل)

 A015864C رقم) االقامة  لبطاقة 

و الس د علي ف اللي حامل للبطاقة)

تع ين) و  (BE4237(3 رقم) الوطن ة 

الصفراوي) محند  الس د  كاداري 

رقم) الوطن ة  للبطاقة  حامل 

BE4(2584

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)0

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841726.

7I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NOUR PALM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

NOUR PALM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي  أ ل ج 

طريق أيت ملول الدشي9ة الجهادية 
انزكان  - 86360 الدشي9ة الجهادية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2701(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (0(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 NOUR(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.PALM
غرض الشركة بإيجاز):)**أشغال)

البستنة,)وتيهئ املساحات الخضراء.)
النباتات) أنواع  جن ع  **ب ع 

والورود..
أ ل ج) ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الجهادية) الدشي9ة  ملول  أيت  طريق 
الدشي9ة الجهادية) (86360 (- ( انزكان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

: مفهوم) الستار  عبد   الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مفهوم) الستار  عبد  الس د 
سكورة) امزاورو  تجنات  عنوانه)ا))

ورزازات))45000)ورزازات))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
مفهوم) الستار  عبد  الس د 
سكورة) امزاورو  تجنات  عنوانه)ا))

ورزازات))45000)ورزازات))املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (30 بتاريخ) ( االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)12)1.
8I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»KHALKOM«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»KHALKOM« »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: 10، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 5، - 

20000 الدار الب ضاء املعرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.421375

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الس د) تفويت  على  املصادقة  (1-
في) حصصه  جن ع  ترابي  محند 
الشركة))1000))حصة لفائدة الس د)
الس د) ( تع ين) (2- سفاري.) ياسين 
ياسين سفاري كنسي9 وح د للشركة)
ملدة غي9 محدودة بعد استقالة الس د)

محند ترابي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

ينص) الذي  (:6-7-14 رقم) بند 

مسي9) (- تفويت حصص.) على مايلي:)

الشركة.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841681.

(I

CAFIGEC

YAMOS HOLDING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 3(

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

YAMOS HOLDING شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 23 زنقة  

سبو غوتي ه - 20100 الدارالب ضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 

.42(60(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تنت) (2022 غشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت الس د))ة)))سن ة الهواوي)

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000

الس د) ( حصة لفائدة) (100.000,00

غشت) (11 بواعزيز بتاريخ) ( أويب) )ة))

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84078.

10I

CAFIGEC

MLK DESIGN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 3(
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
MLK DESIGN شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 مركز رياض - 

20100 الدار الب ضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.477745

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)14)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»61)شارع اللة ياقوت زاوية مصطفى)
مركز) (62 املعاني الطابق الثاني رقم)
الب ضاء) الدار  (20100 (- رياض)
شارع ت فلت زنقة) (,11« إلى) املغرب«)
الطابق) (، حي موالي عبد هللا) ( (،212
الدار) (20100 (- ( السفلي عين الشق)

الب ضاء))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84170.

11I

NEOXIS CONSULTING

برفو كليم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
برفو كل م  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتناعي   267 
تجزئة كودان حي املستقبل - 60000   

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

3(6(3
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (21
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
برفو) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

كل م.
التك  ف) (: غرض الشركة بإيجاز)

والت 9يد.
 267 ( ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تجزئة كودان حي املستقبل)-)60000   

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة))جاسمي نور الهدى):))670 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 330 ( (: رضوان) علو�سي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهدى) نور  جاسمي  الس دة 
 10 رقم) ب  زنقة  يجت9  ( عنوانه)ا))

60000))وجدة املغرب.
الس د)))علو�سي))رضوان عنوانه)ا))
حي املستقبل)60000))وجدة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الهدى) نور  جاسمي  ( الس دة)
 10 رقم) ب  زنقة  يجت9  ( عنوانه)ا))

60000)))وجدة املغرب
الس د علو�سي))رضوان عنوانه)ا))

حي املستقبل)60000))وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يول وز) (18 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)3)6)3.
12I

MARGEST SARL AU

PANO GRAPH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MARGEST SARL AU
272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
PANO GRAPH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الكريم الخطابي دار سعادة عنارة 
102 شقة 01 - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.4740(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2020 أكتوار) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مديحة جالل) )ة)) الس د) تفويت 
 50 أصل) من  اجتناع ة  حصة  (50
بلقا�سي) )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

يوسف بتاريخ)12)أكتوار)2020.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)6)1405.
13I

accounting(services(sarl

MAURIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

accounting(services(sarl
 avenue(prince(héritier(n° 9 ,2
Tanger ، 90000، Tanger(Maroc
MAURIT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي إسناع ل إقامة موالي 

إسناع ل رقم 22 الطابق5 رقم )1 - 
0000) طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAURIT
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستشارات تكنولوج ا املعلومات.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
موالي) إقامة  إسناع ل  موالي 
إسناع ل رقم)22)الطابق5)رقم))1 - 

0000))طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محنود) محند  الطالب  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
محنود) محند  الطالب  الس د 
عنوانه)ا))رين س ك كريس دير الندرا))

53721)س كبورك))أملان ا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
محنود) محند  الطالب  الس د 
عنوانه)ا))رين س ك كريس دير الندرا))

53721)س كبورك))أملان ا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258556.
14I

AAMAR CONSULTING

SUD SUD AFRICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC

SUD SUD AFRICA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

  I وعنوان مقرها اإلجتناعي بلوك
رقم 641 مدينة الوحدة 2 - 70000 

الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

43455
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SUD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SUD AFRICA
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضاىع من اجل الغي9
تجارة عامة

استي9اد و تصدير
 دمات متعددة.

  I بلوك) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 70000 - 2 641)مدينة الوحدة) رقم)

الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: الدين) نور  نعام  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 MBAYE MAPENDA الس د)
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  800

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د نعام نور الدين عنوانه)ا))
رقم) زناتة  مجنوعة  القدس  حي 
 20000 ال 9نو�سي) س دي  (151

الدارالب ضاء)املغرب.
 MBAYE MAPENDA الس د)
عنوانه)ا))دكار)1100)دكار السينغال.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
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الس د نعام نور الدين عنوانه)ا))

رقم) زناتة  مجنوعة  القدس  حي 

 20000 ال 9نو�سي) س دي  (151

الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)3100/2022.

15I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مغوكان شالنج
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

مغوكان شالنج شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : الزنقة 1 

الرقم 844 باب سفي9 عين هارون  - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.56((3

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)15)أكتوار)2022)تقرر حل)

مغوكان شالنج شركة ذات مسؤول ة)

محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي الزنقة)1)الرقم)844 

باب سفي9 عين هارون))-)30000)فاس)

املغرب نت جة للقفل النهائي للشركة.

و عين:

الحا�سي)) ( حن د) الس د)ة))
عين) لودايا  زنقة  (63 وعنوانه)ا))

املغرب) فاس  (30000 فاس) هارون 

كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

بتاريخ)15)أكتوار)2022)وفي الزنقة)1 

(- ( باب سفي9 عين هارون) (844 الرقم)

30000)فاس املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4308/2022.
16I

AUTOSTART 21

أوتوستارت 21
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AUTOSTART 21
 HAY(MLY(RACHID(GR 06 RUE
 22 N 07 ، 20000، CASABANCA

MAROC
أوتوستارت 21 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الكائن 
بزاوية زنقة األمي9 موالي عبد هللا 

وزنقة النخلة الطابق الرابع الشقة 
7 - 2000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

556271
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

أوتوستارت)21.
ص انة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإصالح املركبات
تجارة معدات الس ارات

الب ع و الشراء
أنشطة التنظ ف

الب ع بالجنلة غي9 املتخصصة
وأنشطة) واالستشارات  ال 9مجة 

الكنب وتر األ رى
تطوير املوقع

التسويق الرقمي
أنشطة التصن م املتخصصة

 دمة تأسيس الشركات
أنشطة التصوير الفوتوغرافي

استي9اد وتصدير.

الكائن) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
هللا) عبد  موالي  األمي9  زنقة  بزاوية 
الشقة) الرابع  الطابق  النخلة  وزنقة 

7 - 2000)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د أيوب مرموقي عنوانه)ا))حي)
موالي رش د مجنوعة)6)زنقة)22)رقم)

07 20000)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د أيوب مرموقي عنوانه)ا))حي)
موالي رش د مجنوعة)6)زنقة)22)رقم)

07 2000)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
17I

SAVOIR EXPERT

LOUBEN CASH
إعالن متعدد القرارات

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LOUBEN CASH »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 127 
تجزئة الزرق شارع االسناع ل ة 
زنقة قنصرة املحل 02 فاس - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.61007

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في))2)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
املوافقة على ب ع جن ع أسهم) مايلي:)
الس د) لصالح  لول دي  الس د كريم 

حسن األشخم

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مايلي:)تعديل االدارة واستقالة الس د)
جديد) مدير  وتع ين  لول دي  كريم 

الس د االشخم حسن
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
املوافقة على ب ع جن ع أسهم) مايلي:)
الس د) لصالح  لول دي  الس د كريم 

حسن األشخم
على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 
مايلي:)تعديل االدارة واستقالة الس د)
جديد) مدير  وتع ين  لول دي  كريم 

الس د االشخم حسن
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5520.
18I

fiduciaire(rageca((ف ديس ي9 راج كا

ACTIS TICNICAL SYSTEME
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fiduciaire(rageca  ف ديس ي9 راج كا
26 اقامة املحندي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الجي9وند ، 20500، الدار الب ضاء 
املغرب

 ACTIS TICNICAL SYSTEME
»شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: )3 اللة 

ال اقوت الطابق 5 الشقة د - 
20080 الدار الب ضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.223667
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)أكتوار)2022
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتض ات  مع  للشركة 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842046.
1(I
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CABINET CONIF SARL AU

FDALA PHYSIO CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
FDALA PHYSIO CENTER شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي فضالة 
بيزنيس املركز الطابق األول عنارة 
ب مكتب 4 شارع شع ب الدكالي 

املحندية - 28830 املحندية املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.27(35

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)12)أكتوار)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
 FDALA PHYSIO الوح د) الشريك 
 100.000 مبلغ رأسنالها) ( (CENTER
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
األول) الطابق  املركز  بيزنيس  فضالة 
شع ب) شارع  (4 مكتب) ب  عنارة 
28830)املحندية) الدكالي املحندية)-)

املغرب نت جة ل):)توقف النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب فضالة)
عنارة) األول  الطابق  املركز  بيزنيس 
الدكالي) شع ب  شارع  (4 مكتب) ب 
املحندية)-)28830)املحندية املغرب.)

و عين:
و) الجرفي  ( سارة) الس د)ة))
عنوانه)ا))6)عنارة س إقامة الرضوان)
زنقة الغرب))28800)املحندية املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2025.

20I

FIGENOR

N70 IMMOBILIER-SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

N70 IMMOBILIER-SARL شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة ايت 
شيشار اقامة مرحبا 2-1 حي املطار - 

62010 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
24747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 N70 (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IMMOBILIER-SARL
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االجتناعي):)زنقة ايت)
شيشار اقامة مرحبا)1-2)حي املطار)-)

62010)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د االلغاني نورالدين):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
نورالدين) االلغاني  الس د 
رقم) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا))

)4 62000)الناظور املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

نورالدين) االلغاني  الس د 

رقم) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا))

)4 62000)الناظور املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)0)45.

21I

Les(bons(comptes

M.E ACADEMY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رفع رأسنال الشركة

Les(bons(comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

M.E ACADEMY شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 06  

- 20560 الدار الب ضاء املغرب.

رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.442547

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تم) (2022 شتن 9) (27 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 

»300.000)درهم«)أي من)»200.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

ع ن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842035.

22I

MOORISH

 MY REAL ADVISOR SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

MOORISH
)3 شارع اللة ال اقوت الطابق 5 
الشقة د )3 شارع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
الب ضاء املغرب

  MY REAL ADVISOR SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي )3 شارع 
اللة ال قوت العنارة د الطابق 5 

الب ضاء الدار الب ضاء 20080 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55882(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (20
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 MY (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.REAL ADVISOR SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية..
)3)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 5 الطابق) د  العنارة  ال قوت  اللة 
الب ضاء)الدار الب ضاء)20080)الدار)

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د عبدالعالي سردان)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
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والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

سردان)) عبدالعالي  الس د 

عنارة) (2 االزدهار) حي  عنوانه)ا))
االزدهار)) (15 رقم) (3 140الطابق)

40016)مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( عادل سردان) الس د 

اقامة السعادة عنارة)40)الطابق)03 

مراكش) (40016 مراكش) (05 الشقة)

املغرب.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841852.

23I

ف فونديس مركز أعنال

EXITEC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ف فونديس مركز أعنال

 rue(abou(abbas(jeraoui(N 17

 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب

EXITEC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 332 شارع 

ابراه م الروداني الطابق 5 الشقة 
رقم 21 اقامة ريحان - 20330 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55445(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (25

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EXITEC
 BUREAU(:(غرض الشركة بإيجاز

.D’ETUDES
 332 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 5 الطابق) الروداني  ابراه م  شارع 
الشقة رقم)21)اقامة ريحان)-)20330 

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د نب ل تاكنة):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) تاكنة  نب ل  الس د 
باستور) اقامة  سل نان  ساحة  (17
املستشف ات) 1حي  شقة) (7 طابق)
20000)الدار الب ضاء) الدار الب ضاء)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) تاكنة  نب ل  الس د 
باستور) اقامة  سل نان  ساحة  (17
املستشف ات) 1حي  شقة) (7 طابق)
20000)الدار الب ضاء) الدار الب ضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)836468.
24I

INFOPLUME

SURTECH SARL
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
)14 شارع محند الخامس اقامة 

م نوزا 1 رقم 17 ، 0000)، طنجة 
املغرب

SURTECH SARL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: حي طنجة 
البال ة قطعة  رقم 835 الطابق 2 

رقم 4 - 0000) طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.63555

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

األله) عبد  محندي  الس د  تفويت 

جن ع حصصه في الشركة املنثلة في)

500)حصة بق نة)100)درهم للحصة)

الدي) عنر  البت وت  الس د  لفائدة 

الس د) الشركة مع  في  أصبح شريكا 

البت وت عبد السالم)500)حصة لكل)

منهنا

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

قبول استقالة الس د محندي عبد)

و) للشركة  كنسي9  مهامه  من  األله 

كنسي9) عنر  البت وت  الس د  تع ين 

البت وت) الس د  مع  للشركة  جديد 

عبد السالم

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املستقل) باالمضاء) مق دة  الشركة 

و) عنر  البت وت  الس د  للنسي9ين 

الس د البت وت عبد السالم

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

انشاء)قانون أسا�سي جديد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

البت وت) الس د  الشريكين  مايلي:)

البت وت عنر) عبد السالم و الس د 

ب) الشركة  رأسنال  في  مساهنين 

50000)درهم لكل منهنا

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
في) منحصر  الشركة  رأسنال  مايلي:)

 1000 الى) مقسم  درهم  (100000

درهم للحصة في) (100 حصة بق نة)

ملك ة الشريكين الس دالبت وت عبد)

 500 و الس د البت وت عنر) ( السالم)

حصة لكل منهنا)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تس ي9 الشركة موكل للشريكين))

الس د) ( و) السالم  عبد  البت وت 

البت وت عنر

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
باالمضاء) مق دة  الشركة  مايلي:)
البت وت) الس د  للنسي9ين  املستقل 

عنر و الس د البت وت عبد السالم
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)6-11676)2584.
25I

INFOPLUME

CCHM LOGISTIQUE
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
)14 شارع محند الخامس اقامة 

م نوزا 1 رقم 17 ، 0000)، طنجة 
املغرب

CCHM LOGISTIQUE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: 7 زنقة 

العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 
7 رقم 41 - 0000) طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.1228((
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
جن ع) العوني  مريم  الس دة  تفوات 
حصصها في الشركة املنثلة في)1000 
للحصة) درهم  (100 بق نة) حصة 
لفائدة الس د الغل زوري كريم الدي)

أصبح الشريك الوح د في الشركة))
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة اليسدة مريم العوني)
من مهامها كنسي9ة للشركة و تع ين)
الس د الغل زوري كريم كنسي9 جديد)

للشركة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الوح د) باالمضاء) مق دة  الشركة 
الس د) الوح د  الشريك  و  للنسي9 

الغل زوري كريم)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
أصبح) الدي  الشركة  نشاط  توس ع 
الدولي) و  الوطني  النقل  و  الوساطة 

الطرقي للسلع
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قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
انشاء)قانون أسا�سي جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
النشاط األسا�سي للشركة)،)الوساطة)
الطرقي) الدولي  و  الوطني  النقل  و 

للسلع
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
في) مساهم  كريم  الغل زوري  الس د 

رأسنال الشركة ب)100000)درهم
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
 100000 الشركة) رأسنال  مايلي:)
1000)حصة بق نة) درهم مفسم الى)
درهم للحصة في ملك ة الس د) (100

الغل زوري كريم)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
للشريك) موكل  الشركة  تسي9  مايلي:)

الوح د الس د الغل زوري كريم
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
باالمضاء) مق دة  الشركة  مايلي:)
الوح د) الشريك  و  للنسي9  الوح د 

الس د الغل زوري كريم)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))258421-1158.
26I

INFOPLUME

RIDIG WORKS
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
)14 شارع محند الخامس اقامة 

م نوزا 1 رقم 17 ، 0000)، طنجة 
املغرب

RIDIG WORKS »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: 1 مجنع 
الهناء  اقامة رقم 1 الطابق 4 رقم 

22 - 0000) طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.11710(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الس د) و  موراد  بابا  الس د  تفويت 

الصغي9 توف ق و الس د عين الناس)

الشركة) في  حصصهم  جنع  عزيز 

 100 حصة بق نة) (1000 في) املنثلة 

درهم للحصة لفائدة الس د بوقنطار)

أحند)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

قبول استقالة الس د بابا موراد من)

مهامه كنسي9 للشركة و تع ين الس د)

بوقنطار أحند كنسي9 جديد للشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الوح د) باالمضاء) مق دة  الشركة 

الس د) الوح د  الشريك  و  للنسي9 

بوقنطار أحند)

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

القانوني) للشكل  التلقائي  التغي9 

مسؤول ة) دات  شركة  الى  للشركة 

محدودة و الشريك الوح د

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

انشاء)قانون أسا�سي جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

في)) مساهم  أحند  بوقنطار  الس د 
رأسنال الشركة ب)100000)درهم)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأسنال الشركة منحصر في)100000 

1000)حصة بق نة) درهم مقسم الى)

درهم للحصة في ملك ة الس د) (100

بوقنطار أحند)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

تس ي9 الشركة موكل للشريك)) مايلي:)

الوح د بوقنطار أحند)

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

باالمضاء) مق دة  الشركة  مايلي:)

الوح د) الشريك  و  للنسي9  الوح د 

الس د بوقنطار أحند)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

نون 9) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)258514-11710.

27I

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 املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 21, شارع 

موالي هشام  إقامة س تي  لوج  

الطابق الثامن  رقم  140 - 0000) 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.125131

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:/1 رقم) قرار 

الحن د) عبد  ( الس د) حول  مايلي:)

حصص) (10 مجنوعة) ( أبرشان)

اجتناع ة التي ينتلكها في الشركة الى))

 ONSAR HOLDING SARL(الشركة

AU)))))كنا حول))الس د)))))عبد السالم)

الس د محند الشريف)) ( الشريف و)

مجنوعة)))05)حصة اجتناع ة)))لكل)

10)حصة اجتناع ة) واحد منهنا اي)

 ONSAR  HOLDING الشركة) ( الى)

  SARL AU

على) ينص  الذي  (:/2 رقم) قرار 

مايلي:)تغ ي9 القانون االسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
حدد) (: االجتناعي) راسنال  مايلي:)
راسنال الشركة))في)1.000.000)درهم)

مقسنة الى)200)حصة اجتناع ة من))

درهم للحصة تخصص) (5.000 فئة)

 ONSAR(للشركاء))))حصة اجتناع ة

         HOLDING SARL AU ------1(8

--------- يعقوب) بن  عي�سى  الس د 

املجنوع) ( ( ( ( حصة اجتناع ة) (---02

========200))حصة اجتناع ة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (14 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258334.

28I

سل سوليس ون

أوتو إكول الحبيب
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

سل سوليس ون
شارع االدريس ة زنقة طارق زياد 

رقم 64 الطابق 1 ، 0000)، طنجة 
املغرب

أوتو إكول الحبيب شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
الخي9 1 زنقة C رقم  24 رقم القطعة 

- 150 الطابق 2 رقم 4 - 0000) 
طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.126117
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
 24 ( رقم) (C زنقة) (1 الخي9) »تجزئة 
 4 2)رقم) 150)الطابق) (- رقم القطعة)
إلى)»تجزئة) - 0000))طنجة املغرب«)
زنقة الخي9 الطابق االول) (4 فرج رقم)
0000))طنجة)) (- اعزيب الحاج قدور)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258571.

2(I

AITOUNA MOHAMED

املستقبل إكسبرتيس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
املستقبل إكس 9تيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتناعي )0 عنارة 
بلغ تي شارع ابن  لدون - املحندية 
- 28810 املحندية املنلكة املغرا ة.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1282(1
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)ف 9اير)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»)0)عنارة بلغ تي شارع ابن  لدون)-)
املحندية)-)28810)املحندية املنلكة)
املغرا ة«)إلى)»طنجة)،)طريق تطوان)،)
املنطقة الصناع ة مقوقة)،)القطعة)
 - رقم األرض08)06/41   (104 رقم)

0000))طنجة))املنلكة املغرا ة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يون و) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)83)5.

30I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE MULTI NET
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE MULTI NET
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 
بوعب د ساق ة اوالد الط ب فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MULTI NET  :

.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز):)ب ع وشراء)
شبه) تجن لي  منتج  أي  وتسويق 
ص دالني ومنتجات الص انة واملواد)

االستهالك ة.
عنوان املقر االجتناعي):)دوار اوالد)
(- بوعب د ساق ة اوالد الط ب فاس)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: عواطف) غراري  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: الصديق) اكناوي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة غراري عواطف عنوانه)ا))
دوار اوالد بوعب د ساق ة اوالد الط ب)

فاس)30000)فاس املغرب.
الس د اكناوي الصديق عنوانه)ا))
زواغة) الوفاق  حي  أ  بلوك  (87 رقم)

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة غراري عواطف عنوانه)ا))
دوار اوالد بوعب د ساق ة اوالد الط ب)

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4317/022.
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CABINET COMPTAJUR CONSEIL

IMANE COPIE EXPRESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

IMANE COPIE EXPRESS شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

األر�سي تجزئة البهجة الشطر 1 رقم 
)11  مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IMANE COPIE EXPRESS
بائع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تاجر أدوات مكتب ة) كتب غي9 ناشر،)

بالتقس ط،)طابعة.
-)أعنال و تجارة متنوعة و تقديم)

الخدمات.
املشت9يات و املب عات و التجارة) (-
أنواع) لجن ع  التوزيع  و  التسويق  و 
املواد و اللوازم املدرس ة و املكتب ة و)

معدات و أجهزة الكنب وتر..
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 1 الشطر) البهجة  تجزئة  األر�سي 
40000)مراكش) (- )مراكش) (11( رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة إينان العنقاوي)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العنقاوي)) إينان  الس دة 

 1 الشطر) البهجة  تجزئة  عنوانه)ا))

 40000 مراكش) سعادة  (11( رقم)

مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

العنقاوي)) إينان  الس دة 

 1 الشطر) البهجة  تجزئة  عنوانه)ا))

 40000 مراكش) سعادة  (11( رقم)

مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140552.

32I

FLASH ECONOMIE

SAHEL MARKET

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SAHEL MARKET    شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املنطقة 

الصناع ة الساحل  حد السوالم  - 

26100 برش د املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.643

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوار)2022)تم تع ين)

بابو) الس د)ة)) للشركة  مسي9 جديد 

التهامي كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة ب 9ش د)

2022)تحت رقم)1061.

33I
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FLASH ECONOMIE

Patrick marbre
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Patrick marbre شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 2 تجزئة 

ف ل ب 2 تحت عين السبع - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.41((6(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

  Patrick marbre الوح د) الشريك 

مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)

ف ل ب) تجزئة  (2 اإلجتناعي) مقرها 

الدار) (20000 (- تحت عين السبع) (2

الب ضاء)املغرب نت جة ل):)عدم وجود)

اي نشاط تجاري.

2)تجزئة) و حدد مقر التصف ة ب)

 20000 (- 2)تحت عين السبع) ف ل ب)

الدار الب ضاء)املغرب.)

و عين:

و) العلج  ( ادريس) الس د)ة))

اإلسناع ل ة) تجزئة  (28 عنوانه)ا))

الب ضاء) الدار  (20000 كال فورن ا)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841706.

34I

FLASH ECONOMIE

OMEGA COMPUTERS
إعالن متعدد القرارات

ائتنان ة املحاسبة سبع ع ون
حي نورا رقم 46 شارع الحسن الثاني

سبع ع ون الحاجب
 OMEGA COMPUTERS

اوم غا كومب وترز
 شركة محدودة املسؤول ة » ش. م. م «

رأس مالها  100000 درهم
محل تجاري بطابق ار�سي وطابق 
مشرف بند ل العنارة برياض 

الزيتون B N°18 مكناس 
RC(N° 55847

املؤرخ) العرفي  العقد  بنقت�سى 
الشركاء)) قرر  ( (27/07/2022 بتاريخ)

ما يلي:))
)*))1)ب ع الحصص.))

*))2)تسن ة))املسي9))الجديد).
*))3)تع ين مسي9 جديد.

الناصر) محند  الس د  باع  ( (* (
     D716(48 ( الوطن ة) بطاقته  رقم 
للس دة فاطنة العالوي رقم بطاقتها)

 D543040(الوطن ة
500)))حصة).)))

بشكل منفرد))التس ي9))و))اإلمضاء))
للس د برواحة  الد))) ( يرجعان فقط)

(((((*
الناصر) محند  الس د  استقالة  (

(*((D716(48(رقم بطاقته الوطن ة
*التحديث)))))))))))))))

باملحكنة)) ( القانوني) ( اإليداع) ( تم) (
بتاريخ)) ( بنكناس) ( التجارية)

2022/)0/)2تحت رقم))55847
35I

ETABBAA LAHCEN

BOX RENT LAAY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

BOX RENT LAAY شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

الوحدة بلوك ش رقم 451 الع ون - 
70000 الع ون املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.40167
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
 451 »تجزئة الوحدة بلوك ش رقم)
املغرب«) الع ون  (70000 (- الع ون)
إلى)»)3)تجزئة  ولة محل رقم)1)بي9)
الجديدة)) (24000 (- الجديد الجديدة)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)14)أكتوار)

2022)تحت رقم)3045.
36I

STE OULACH SARLAU

OULACH -أوالش
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

STE OULACH SARLAU
08 شارع موالي ادريس األول طابق 

سفلي مكتب رقم 3 مرس السلطان ، 
CASABLANCA MAROC ،204(0

أوالش- OULACH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 40 شارع 
عنر اإلدري�سي الطابق األول املكتب 
رقم 5 مرس السلطان   - 0)204 

الدار الب ضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.531435

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)01)غشت)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

الطابق) اإلدري�سي  عنر  شارع  (40«

مرس السلطان))) (5 األول املكتب رقم)

املغرب«) الب ضاء) الدار  (204(0  -
االول) ادريس  موالى  شارع  (08« إلى)

حي مرس) (3 طابق سفلي مكتب رقم)

الب ضاء)) الدار  (204(0 (- السلطان)

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)838300.
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  9ة))الشرق

 INNOVATIONS GENERALES
ET SOLUTIONS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

  9ة  الشرق

)4 شارع البكاي لهب ل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان )4 شارع 

البكاي لهب ل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، ))6، بركان 

املغرب

 INNOVATIONS GENERALES ET

SOLUTIONS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة تقع 

بشارع البكاي لهب ل إقامة رياض 

املدينة الطابق األول الشقة رقم 3 
رقم )4 حي الحسني بركان. - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

8765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 INNOVATIONS GENERALES ET

.SOLUTIONS
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستي9اد.
عنوان املقر االجتناعي):)شقة تقع)
رياض) إقامة  لهب ل  البكاي  بشارع 
 3 الشقة رقم) الطابق األول  املدينة 
رقم))4)حي الحسني بركان.)-)63300 

بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 INNOVATIONS الشركة)
 GENERALES ET SOLUTIONS
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
(: فرنسوا) ميشال  هي9اوي  الس د 

1000)بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
فرنسوا) ميشال  هي9اوي  الس د 
باريس) (00000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) فارس  حل نة  الس دة 
 15 رقم) (25 الزنقة) املحندي  حي 

الع ون)70000)الع ون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)558/2022.

38I

مستامنة شامة

AZOUY IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

مستامنة شامة
شارع املسي9ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي9ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

AZOUY IMMOBILIERE  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي االداري 
رقم 10 رقم 3 الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.(741

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)أكتوار)2022)تم تع ين)
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))مزوار)

بنعي�سى كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4626.
3(I

مستامنة شامة

AZOUY IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسي9ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي9ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
AZOUY IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي االداري  
شارع 10 رقم 3 الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.(741

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بزيت) محند  )ة)) الس د) تفويت 
500)حصة اجتناع ة من أصل)500 
بنعي�سى)) )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

مزوار بتاريخ)17)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4626.
40I

INFOPLUME

MONDOLINE SARL
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
)14 شارع محند الخامس اقامة 

م نوزا 1 رقم 17 ، 0000)، طنجة 
املغرب

MONDOLINE SARL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: تقاطع 
زنقة  املحندية وزنقة السع دية رقم 

4 - 0000) طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.53035

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)ماي)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 2000 سف ان) ملريني  الس د  نفوات 
4000)حصة بق نة) حصة من أصل)
الس د) لفائدة  للحصة  درهم  (100

الرياني مصطفى
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ابن) للس د  التس ي9  تفويض  تجديد 

الط ب املن 9ي))املنصف ملدة سنة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املشت9ك) باألمضاء) مق دة  الشركة 
و) سف ان  ملريني  ( الس د) للشريكين 

الس د الرياني مصطفى
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
القانوني) للشكل  التلقائي  التغي9 
مسؤول ة) دات  شركة  الى  للشركة 

محدودة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

انشاء)قانون أسا�سي جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
و) سف ان  ملريني  ( الس د) الشريكين 
الس د الرياني مصطفى مساهنين في)
درهم) (200000 الشركة ب) رأسنال 

لكل منهنا
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأسنال الشركة منحصر في)400000 
4000)حصة بق نة) درهم مقسم الى)

بين) مقسم  للحصة  درهم  (100
و) سف ان  ملريني  ( الس د) الشريكين 
الس د الرياني مصطفى2000)حصة)

لكل منهنا
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
للس د) موكل  الشركة  بس ي9  مايلي:)
ملدة) املنصف  ( املن 9ي) الط ب  ابن 

سنة)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
باألمضاء) مق دة  الشركة  مايلي:)
ملريني) ( الس د) للشريكين  املشت9ك 

سف ان و الس د الرياني مصطفى
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258534-11742.

41I

FLASH ECONOMIE

ATELIER VERT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

ATELIER VERT
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رأسنالها:3.000.000 درهم

مقرها اإلجتناعي: 3 زنقة روجي دو 
ليسل -  الدار الب ضاء

رقم التق  د في السجل التجاري: 
51315

رفع رأسنال الشركة
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن 9)2022))قرر ما يلي
من) ( الشركة) رأسنال  رفع  (
 5.000.000 إلى) درهم  (3.000.000
دمج) من  الل  وذلك  ( درهم)
إنشاء) من  الل  االحت اط ات 
20.000)حصة جديدة بق نة اسن ة)

100)درهم
النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)0)8416

42I
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FLASH ECONOMIE

ATELIER VERT ENTRETIEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

ATELIER VERT ENTRETIEN
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رأسنالها:2.500.000 درهم

مقرها اإلجتناعي: 3 زنقة روجي دو 
ليسل -  الدار الب ضاء

رقم التق  د في السجل التجاري: 
87101

رفع رأسنال الشركة
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن 9)2022))قرر ما يلي
من) ( الشركة) رأسنال  رفع  (
 3.000.000 إلى) درهم  (2.500.000
دمج) من  الل  وذلك  ( درهم)
االحت اط ات من  الل إنشاء)5.000 
 100 اسن ة) بق نة  جديدة  حصة 

درهم
النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842027

43I

FLASH ECONOMIE

ATELIER VERT TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

ATELIER VERT TRAVAUX
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رأسنالها:100.000 درهم

مقرها اإلجتناعي: 3 زنقة روجي دو 
ليسل -  الدار الب ضاء

رقم التق  د في السجل التجاري: 
206643

رفع رأسنال الشركة
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن 9)2022))قرر ما يلي

من) ( الشركة) رأسنال  رفع 
100.000)درهم إلى)2.000.000)درهم))
االحت اط ات) دمج  من  الل  وذلك 
حصة) (1(.000 إنشاء) من  الل 

جديدة بق نة اسن ة)100)درهم
النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84168

44I

FLASH ECONOMIE

 HOUSING CRYSTAL
COMPANY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HOUSING CRYSTAL COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة زه د 
عبد الحي رقم 355 حي اشناعو  - 

11000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
3435(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يون و) (2(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
.HOUSING CRYSTAL COMPANY
املباني أو) (: غرض الشركة بإيجاز)

العنل ات العقارية األ رى.

عنوان املقر االجتناعي):)زنقة زه د)
(- ( حي اشناعو) (355 عبد الحي رقم)

11000)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ماجدي) نزار  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( ماجدي) نزار  الس د 
حي) (355 رقم) الحي  عبد  زه د  زنقة 

اشناعو))11000)سال املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( ماجدي) نزار  الس د 
حي) (355 رقم) الحي  عبد  زه د  زنقة 

اشناعو))11000)سال املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (06 بتاريخ) ( بسال) االبتدائ ة 

2021)تحت رقم))87.
45I

STE DAY FINANCE

 RANCHO ACADEMY PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفق ه بن صالح ، 23200، 
الفق ه بن صالح املغرب

 RANCHO ACADEMY PRIVE
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : الطابق 
الثالث الرقم 77 شارع الزرقطوني - 

23200 الفق ه بن صالح املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.4535

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (07 في) املؤرخ 
 RANCHO ACADEMY PRIVE حل)

مسؤول ة) ذات  شركة  (SARL AU
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
الثالث) الطابق  اإلجتناعي  مقرها 
الرقم)77)شارع الزرقطوني)-)23200 
الفق ه بن صالح املغرب نت جة ألزمة)

القطاع.
و عين:

الس د)ة))صالح الدين))منصور و)
 12 لقواسم الجدد الزنقة) عنوانه)ا))
الفق ه بن صالح) (23200  58 الرقم)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
وفي الطابق) (2022 أكتوار) (07 بتاريخ)
(- 77)شارع الزرقطوني) الثالث الرقم)

23200)الفق ه بن صالح املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفق ه  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (1( بتاريخ)

.255/2022

46I

FLASH ECONOMIE

FIRALINA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة   

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
03)أكتوار)2022),)تم تأسيس شركة)
باملواصفات) املسؤول ة  محدودة 

التال ة:
 FIRALINA( IMMOBILIER««

S.A.R.L.))التسن ة:)
ماجوريل) إقامة  التجاري:) املقر  (
س دي) (G3 N3القدس عنارة 

ال 9نو�سي الدار الب ضاء.)))
الهدف التجاري:)-)منعش عقاري

 100.000 في) محدد  الرأسنال:)
حصة كنا) (1000 درهم مقسنة إلى)

يلي:
علوي) اسل نان  موالي  الس د  (-

500)حصة.
 500 حنان) الشرقاوي  الس دة  (-

حصة.
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املدة:))))سنة من تاريخ تأسيسها)
الشرقاوي) الس دة  التس ي9:)

حنان.

املحكنة) القانوني:) اإليداع 

الرقم) تحت  الب ضاء) الدار  التجارية 

841880)سجل تجاري رقم558881.

47I

GSM INDUSTRIA

GSM INDUSTRIA
إعالن متعدد القرارات

GSM INDUSTRIA

املنطقة الحرة للتصدير بو الف، 

الجزء 24ب، القطعة 24أ2، الطابق 

األول، املكتب رقم 13د ، 0000)، 

طنجة املغرب

GSM INDUSTRIA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  املنطقة 

الحرة للتصدير بو الف، الجزء 

24ب، القطعة 24أ2، الطابق األول، 

املكتب رقم 13د - 0000) طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.102545

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قبول استقالة الس دة يانا فوزارانا)

 GSM« من منصبها كنسي9ة لشركة)

منحها) مع  (،»INDUSTRIA SARL

فت9ة) أجل  من  الذمة  إبراء) شهادة 

تس ي9ها للشركة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تجديد ثقة تس ي9 الشركة في الس د)

بصفته) افريحة سطالوي،) بن  نب ل 

لشركة) شريك  الغي9  الوح د  املسي9 

»GSM INDUSTRIA SARL«،)وذلك)

في) الشركة  تلزم  محدودة.) غي9  ملدة 

الوح د) بالتوق ع  معامالتها  جن ع 

للنسي9 الغي9 شريك الس د نب ل بن)

افريحة سطالوي.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املسي9) صالح ات  بعض  تفويض 

الوح د الغي9 شريك الس د نب ل بن)

افريحة سطالوي إلى الس د  الد بن)

والساكن) مغربي الجنس ة،) افريحة،)

اجزناية.) البوغاز،) جنان  بطنجة 

والذي بدوره قام بقبول املهام املوكلة)

التفويض) وتنتد صالح ة هذا  إل ه.)

ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد من)

 الل اتفاق ضنني،)وسيتم إلغاءه في)

أي وقت بناء)على قرار املسي9 الوح د)

أو قرار الشركاء.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

 »15« املادة) ص اغة  وإعادة  تح ين 

من القانون األسا�سي للشركة لتشنل)

التغ ي9ات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تح ينه وإعادة ص اغته

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258588.

48I

ادكو كونس ل

ESSOR KAPITAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ادكو كونس ل

 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA  A، Casablanca ،

20420، الدار الب ضاء املغرب

ESSOR KAPITAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 7)1 

شارع املقاومة طابق 6 - 20500 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

557(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (16

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 ESSOR(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.KAPITAL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات والتسي9.

 1(7 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 20500  -  6 طابق) املقاومة  شارع 

الدارالب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس دة حنان اللواء):))100)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اللواء) حنان  الس دة 

 8 2)شقة) 167)شارع الزيراوي طابق)

20460)الدارالب ضاء)املغرب)20350 

الدارالب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

زمامة) الرحنان  عبد  الس د 

شارع الزيراوي طابق) (167 عنوانه)ا))

الدارالب ضاء) (20460  8 شقة) (2

املغرب)20350)الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840883.

4(I

ادكو كونس ل

MAFOCID
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ادكو كونس ل

 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA  A، Casablanca ،

20420، الدار الب ضاء املغرب

MAFOCID شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 7)1 

شارع املقاومة طابق 6 - 20500 

الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

557(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (16

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAFOCID

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

 1(7 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 20500  -  6 طابق) املقاومة  شارع 

الدارالب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لفريخ) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) لفريخ  محند  الس د 
 2 شقة) أ  عنارة  رستينكة  زنقة 
 20480 ( السالم) حي  (1 القواعد)

الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) لفريخ  محند  الس د 
 2 شقة) أ  عنارة  رستينكة  زنقة 
 20480 ( السالم) حي  (1 القواعد)

الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840886.
50I

ادكو كونس ل

CHOUCRANE INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ادكو كونس ل
 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
20420، الدار الب ضاء املغرب

CHOUCRANE INVEST شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 7)1 
شارع املقاومة طابق 6 - 20500 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
557(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (16
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CHOUCRANE INVEST

وس ط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري..

 1(7 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 20500  -  6 طابق) املقاومة  شارع 

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: شكران) ياسين  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شكران  ياسين  الس د 
زنقة جورج ساند إقامة املنظر) (12
الجن ل فال فلوري املعارف))20350 

الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) شكران  ياسين  الس د 
زنقة جورج ساند إقامة املنظر) (12
الجن ل فال فلوري املعارف))20350 

الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840885.
51I

GLOBAL SERVICIO MEDITERRANEO

 GLOBAL SERVICIO
MEDITERRANEO
إعالن متعدد القرارات

 GLOBAL SERVICIO
MEDITERRANEO

املنطقة الحرة للتصدير بو الف، 
القطعة 24أ2، الجزء 24ب، الطابق 
األول، املكتب رقم 13د ، 0000)، 

طنجة املغرب
 GLOBAL SERVICIO

MEDITERRANEO »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  املنطقة 
الحرة للتصدير بو الف، الجزء 

24ب، القطعة 24أ2، الطابق األول، 
املكتب رقم 13د - 0000) طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.86041
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الس دة) استقالة  قبول  مايلي:)
كنسي9ة) منصبها  من  فوزارانا  يانا 
 GLOBAL SERVICIO« لشركة)
مع) (،»MEDITERRANEO SARL
أجل) الذمة من  إبراء) منحها شهادة 

فت9ة تس ي9ها للشركة.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تجديد ثقة تس ي9 الشركة في الس د)
بصفته) افريحة سطالوي،) بن  نب ل 
 GLOBAL« لشركة) الوح د  املسي9 
 SERVICIO MEDITERRANEO
SARL«،)وذلك ملدة غي9 محدودة.)تلزم)
الشركة في جن ع معامالتها بالتوق ع)
الوح د للنسي9 الشريك الس د نب ل)

بن افريحة سطالوي.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املسي9) صالح ات  بعض  تفويض 
افريحة) بن  نب ل  الس د  الوح د 
سطالوي إلى الس د  الد بن افريحة،)
بطنجة) والساكن  الجنس ة،) مغربي 
جنان البوغاز،)اجزناية.)والذي بدوره)
وتنتد) قام بقبول املهام املوكلة إل ه.)
سنة) ملدة  التفويض  هذا  صالح ة 
من  الل) للتجديد  قابلة  واحدة 
أي) في  إلغاءه  وسيتم  اتفاق ضنني،)
وقت بناء)على قرار املسي9 الوح د أو)

قرار الشركاء.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
 »15« املادة) ص اغة  وإعادة  تح ين 
من القانون األسا�سي للشركة لتشنل)

التغ ي9ات الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تح ينه وإعادة ص اغته
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258587.
52I

ESPERE CONSULTING

NETTOVARA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

NETTOVARA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

E4(7 الطابق االر�سي حي الزيتون 
ت كوين اكادير  - 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
5325(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.NETTOVARA
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وا ع)
املنزل ة) املنتجات  وتوزيع  وتسويق 

ومنتجات التنظ ف
.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الزيتون) حي  االر�سي  الطابق  (E4(7
اكادير) (80000 (- ( اكادير) ت كوين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 الس د عبد اللط ف ايت مبارك):
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000

للحصة.)
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والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د عبد اللط ف أيت مبارك)
06)شارع) عنوانه)ا))حي العرب بلوك)
 80000 اكادير) ت كوين  (01 رقم) (17

اكادير املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عبد اللط ف أيت مبارك)
06)شارع) عنوانه)ا))حي العرب بلوك)
 80000 اكادير) ت كوين  (01 رقم) (17

اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)8)1188.

53I

jilovta(sarl

MAGHRAOUI BATI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

MAGHRAOUI BATI  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 15 زنقة 
جنال الدين االفغاني الطابق 01 

العنارة 03 وجدة  - 60000 وجدة  
املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.38715
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)أكتوار)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
 MAGHRAOUI الوح د) الشريك 
 10.000.000 مبلغ رأسنالها) ( ( (BATI
 15 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
الطابق) االفغاني  الدين  جنال  زنقة 
01)العنارة)03)وجدة))-)60000)وجدة))

املغرب))نت جة ل):)صعواات مال ة.

زنقة) (15 و حدد مقر التصف ة ب)
 01 الطابق) االفغاني  الدين  جنال 
وجدة) (60000 (- ( وجدة) (03 العنارة)

املغرب.)
و عين:

الس د)ة))عبد املولي)))املغراوي))و)
 33 الرقم) (03 النجد) حي  عنوانه)ا))
وجدة) (60000 وجدة) يحي  س دي 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)2743.
54I

 WORLD(ART(CONSULTING(SARL(par

abréviation(WACON(SARL

EDIFICIOMAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL(par(abréviation(WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الط 9ي 

وزنقة عبد الرحنان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 0000)، طنجة املغرب
EDIFICIOMAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
يوسف ابن تاشفين، زنقة رش د 

رضا، إقامة الشاوية، الطابق الرابع، 
رقم 21 - 0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

13151(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EDIFICIOMAR
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رش د) زنقة  تاشفين،) ابن  يوسف 
رضا،)إقامة الشاوية،)الطابق الرابع،)

رقم)21 - 0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: الس د سع د مرصو)

بق نة)1.000)درهم للحصة.
حصة) (50 ( (: الس د  الد مرصو)

بق نة)1.000)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مرصو  سع د  الس د 
فاسينطا) تجزئة  البال ة،) طنجة 

0000))طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) مرصو  الس د  الد 
فاسينطا) تجزئة  البال ة،) طنجة 

0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) مرصو  سع د  الس د 
فاسينطا) تجزئة  البال ة،) طنجة 

0000))طنجة املغرب
عنوانه)ا)) مرصو  الس د  الد 
فاسينطا) تجزئة  البال ة،) طنجة 

0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)))2585.
55I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

 NORA نورا ايموبيلي
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

رفع رأسنال الشركة
 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud
 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56

90000، Tanger(Maroc

 NORA نورا اينوا لي
IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي ملتقى 
شارع طنطان وشارع عرااوة تجزئة 
برج ال اسنين بلوك ب الطابق رقم 
12 شقة رقم 65  - 0000) طنجة 

املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.12501(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 يناير) (25 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.250.000«
 2.260.000« إلى) درهم«) (10.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)2743.
56I

COG

البوراق لتدوير
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

البوراق لتدوير شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي أحنري 
دوار أيت مسعود حرا ل البور 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
اإلقتضاء)بنختصر تسن تها):)البوراق)

لتدوير.
تدوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النفايات.
أحنري) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
البور) حرا ل  مسعود  أيت  دوار 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د عبد الغني ازرودي):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ازرودي) الغني  عبد  الس د 
ايت مسعود حرا ل) دوتر  عنوانه)ا))
مراكش)) (40000 مراكش) البور 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
ازرودي) الغني  عبد  الس د 
ايت مسعود حرا ل) دوتر  عنوانه)ا))
البور مراكش)40000)مراكش))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140421.

57I

YG ET ASSOCIES

FLORES CONSULT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العنارة B الطابق 3 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

FLORES CONSULT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 131 
شارع انفا، اقامة ازور ، مكتب رقم 
11 ب 131 شارع انفا، اقامة ازور 
، مكتب رقم 11 ب 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.355611

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)
ذات) شركة  (FLORES CONSULT
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د مبلغ رأسنالها)10.000)درهم)
131)شارع) وعنوان مقرها اإلجتناعي)
11)ب) انفا،)اقامة ازور)،)مكتب رقم)
131)شارع انفا،)اقامة ازور)،)مكتب)
الب ضاء) الدار  (20000 ب) (11 رقم)

املغرب نت جة لتوقف النشاط.
و عين:

زروقي) برقادي  ( بشرى) الس د)ة))
عبدو) محند  شارع  (17 عنوانه)ا)) و 
الدارالب ضاء) (20000 ( ول لي) اقامة 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
 131 وفي) (2022 شتن 9) (30 بتاريخ)
مكتب رقم) (، اقامة ازور) شارع انفا،)
ازور) اقامة  انفا،) شارع  (131 ب) (11
الدار) (20000 ب) (11 رقم) مكتب  (،

الب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842567.
58I

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة

STE B1 TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة
عنارة نوم ديا شارع محند الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

STE(B1 TRANS  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
القدس باشوية تاهلة - - 35000 تازة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.5(8(
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الس د))ة))حن د))بو ريس))
500)حصة اجتناع ة من أصل)500 
محند) )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

موحنش بتاريخ)11)غشت)2022.
الحسن) )ة)) الس د) تفويت 
حصة اجتناع ة من) (250 الشقرافي)
)ة)) الس د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
غشت) (11 بتاريخ) ( شقرون) (  ديجة)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 9) (2( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)456.
5(I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

HOMDOM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

HOMDOM SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
ابراه م الروداني إقامة الفتح 

الطابق 1 رقم 3 - 20000 
الدارالب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.47240(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 شتن 9) (1( في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.000.000«
»100.000)درهم«)إلى)»11.000.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احت اطي أو)
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842455.
60I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

SOLAIRE RAHALI SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محند الخامس  اقامة 
الرحناني A3 الطابق االول  وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
  SOLAIRE RAHALI SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
 A3 محند الخامس اقامة الرحناني
الطابق االول وادي زم 25350 وادي 

زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOLAIRE RAHALI SARL AU
الص انة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والت9ك ب الكهراائي
ب ع املعدات واملواد الكهراائ ة

)الكهرااء)الصناع ة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 A3 محند الخامس اقامة الرحناني)
25350)وادي) الطابق االول وادي زم)

زم املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الرحالي) الرحنان  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحالي) الرحنان  عبد  الس د 
املصلى) (02 بلوك) (36 عنوانه)ا))

القدينة))25350)وادي زم املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الرحالي) الرحنان  عبد  الس د 
املصلى) (02 بلوك) (36 عنوانه)ا))

القدينة))25350)وادي زم املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( زم) بوادي  االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)102/2022.
61I

MOGADOR CONSULTING

MOGA7OT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MOGADOR CONSULTING
رقم 385 زنقة القن طرة ال 9ج1 

 ESSAOUIRA ،44000 ، الصويرة
MAROC

MOGA7OT شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر 

رقم 01 تجزئة إسكان )C الصويرة 
الجديدة - 44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.5317
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)18)أكتوار)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (MOGA7OT الشريك الوح د)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
 01 رقم) متجر  اإلجتناعي  مقرها 

الصويرة الجديدة) (C( تجزئة إسكان)

الصويرة املغرب نت جة ل) (44000  -
رفض طلب الحصول على ر صة) (:

تاجر االسناك بالجنلة.

متجر) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الصويرة) (C( تجزئة إسكان) (01 رقم)

الجديدة)-)44000)الصويرة املغرب.)

و عين:

و) العطاب  ( عزيز) الس د)ة))
 5 التجزئة) (348 رقم) عنوانه)ا))

44000)الصويرة املغرب كنصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

متجر) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
الصويرة) (C( تجزئة إسكان) (01 رقم)

الجديدة الصويرة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)407.

62I

  9ة))الشرق

NEW-RAMZ
إعالن متعدد القرارات

  9ة  الشرق

)4 شارع البكاي لهب ل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان )4 شارع 

البكاي لهب ل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، ))6، بركان 

املغرب

NEW-RAMZ »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شقة 12 

الطابق الثالث شارع االهرام اقامة 

النخ ل حي الل نون بركان - - بركان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.8331

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
عبد) الس د  من  الحصص  تفويت 
للبطاقة) الحامل  العسري  القادر 
الس د) و  (PP802017 رقم) الوطن ة 
اكين زولك ف الحامل للجواز السفر)
ك ا) الس د  و  (16CR60(10 رقم)
رقم) السفر  للجواز  الحامل  اراس 
U24017038)و الس د ازناتي رمضان)
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
الى الس د ح نري بواكر) (F16288(
الوطن ة) للبطاقة  الحامل  الصادق 

F458158(رقم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
منعش) الى  الشركة  نشاط  تغ ي9 

عقاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 
الس د) من  الحصص  تفويت  مايلي:)
عبد القادر العسري الحامل للبطاقة)
الس د) و  (PP802017 رقم) الوطن ة 
اكين زولك ف الحامل للجواز السفر)
ك ا) الس د  و  (16CR60(10 رقم)
رقم) السفر  للجواز  الحامل  اراس 
U24017038)و الس د ازناتي رمضان)
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
الى الس د ح نري بواكر) (F16288(
الوطن ة) للبطاقة  الحامل  الصادق 

F458158(رقم
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
منعش) الى  الشركة  نشاط  تغ ي9 

عقاري
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)561/2022.

63I

اعالنات الشركات

KAYA SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب ، 80000، اكادير املغرب

KAYA SOLUTIONS  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 17 
زنقة 530 ايراك بواركان  - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

53247
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 KAYA (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز):):)استشارة)

في التنن ة املستدامة.
 17 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
 80000 (- ( ايراك بواركان) (530 زنقة)

اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
محاسن)) املنعم  عبد  الس د 
ايراك) (530 زنقة) (17 رقم) عنوانه)ا))

بواركان))80000)اكادير املغرب.
الس د الس د جون ف ل ب روجي)
زنقة) (17 رقم) عنوانه)ا)) ( ( ( ( كوت)
اكادير)) (80000 ( ايراك بواركان) (530

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
محاسن)) املنعم  عبد  الس د 
ايراك) (530 زنقة) (17 رقم) عنوانه)ا))

بواركان))80000)اكادير املغرب
الس د الس د جون ف ل ب روجي)
كوت)))))عنوانه)ا))رقم)17)زنقة)530 
ايراك بواركان))80000)اكادير املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)0)1188.
64I
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شركة الحس نة لالستشارات ش.م.م

 STE BAT TRAVDIVERS SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

شركة الحس نة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE BAT TRAVDIVERS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 

س دي بوعف ف ايت يوسف و علي   
الحس نة 32000 الحس نة املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.2607
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 STE BAT الوح د) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (TRAVDIVERS SARL AU
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
س دي) مركز  اإلجتناعي  مقرها 
علي))) و  يوسف  ايت  بوعف ف 
الحس نة املغرب) (32000 الحس نة)

نت جة ل):)كساد السوق.
مركز) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
س دي بوعف ف ايت يوسف و علي))
الحس نة)32000)الحس نة املغرب.)

و عين:
و) س قس ق  ( ( كريم) الس د)ة))
امغار) اوالد  دوار اشبينين  عنوانه)ا))
تنسنان الحس نة)32000)الحس نة)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالحس نة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)267.
65I

PRO-BUILDER

PRO-BUILDER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

PRO-BUILDER
 Avenue(Hassan(II(cite(Al(MAnar
 Immeuble(C(appartement 19،

10001، Casablanca(Maroc
PRO-BUILDER شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

 Avenue وعنوان مقرها اإلجتناعي
 hassan(II(CITE(MANAR

 Immeuble(c(appartement 19
.10001 Rabat(Maroc
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.2062

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2015 ف 9اير) (23 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.200.000«
»2.000.000)درهم«)إلى)»3.200.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احت اطي أو)
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 9اير) (23 بتاريخ) ( بالرااط) التجارية 

2015)تحت رقم)2)831.
66I

GABICIM

GABICIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

GABICIM
جناح 4 زنقة عباس غداوي رقم 
3/18 ال 9نو�سي ، 20600، الدار 

الب ضاء املغرب
GABICIM شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي بلوك 
4 زنقة عباس غداوي رقم 3/18 
ال 9نو�سي - 20600 الدار الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.140443
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يول وز)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (GABICIM الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي بلوك)4)زنقة عباس)
غداوي رقم)18/3)ال 9نو�سي)-)20600 
الدار الب ضاء)املغرب نت جة ل):)عدم)

انتاج ة الشركة.
بلوك) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 18/3 رقم) غداوي  عباس  زنقة  (4
الب ضاء) الدار  (20600 (- ال 9نو�سي)

املغرب.)
و عين:

و) وردي  ( ( مديحة) الس د)ة))
ال 9نو�سي)) (18 4)رقم) بلوك) عنوانه)ا))
املغرب) الب ضاء) الدار  (20600

كنصفي))ة))للشركة.
الس د)ة))مراد))غربي))و عنوانه)ا))
 20600 ال 9نو�سي) (18 رقم) (4 بلوك)
)ة)) كنصفي) املغرب  الب ضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)838745.
67I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

M & K INFO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شارع القدس، تجزئة املجد، 
الطابق األول، شقة رقم 6 ال 9يد 64 

- العوامة، 0000)، طنجة املغرب
M & K(INFO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 157 شارع 
القدس، تجزئة املجد، الطابق 
األول، شقة رقم 6 ال 9يد 64 -  
العوامة  0000) طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.81117
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
  M(&(K(INFO(ذات الشريك الوح د
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
مقرها اإلجتناعي)157)شارع القدس،)
شقة) األول،) الطابق  املجد،) تجزئة 
 (0000 ( العوامة) ( (- (64 ال 9يد) (6 رقم)
توقف) (: ل) نت جة  املغرب  طنجة 

النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب)157)شارع)
القدس،)تجزئة املجد،)الطابق األول،)
العوامة)) ( (- (64 ال 9يد) (6 رقم) شقة 

0000))طنجة املغرب.)
و عين:

و) مغرود  ( كرينة) الس د)ة))
املنارة) قطاع  مسنانة  حي  عنوانه)ا))
زنقة)24)طنجة)0000))طنجة املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258548.

68I

GLOBAL AUDITAX

 LA PLUS BELLE PEPINIERE
DU SOUSS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزكان املغرب، 86150، 

أيت ملول املغرب
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 LA PLUS BELLE PEPINIERE DU
SOUSS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 
طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي ملك ة 
السويهلة ت كوين اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.24(5(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 01)شتن 9) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
 LA PLUS BELLE الوح د) الشريك 
مبلغ) ( (PEPINIERE DU SOUSS
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
السويهلة) ملك ة  اإلجتناعي  مقرها 
اكادير) (80000 (- اكادير) ت كوين 
انعدام اي نشاط) (: املغرب نت جة ل)

واملنافسة.
ملك ة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 80000 (- اكادير) ت كوين  السويهلة 

اكادير املغرب.)
و عين:

العسي9ي) ( صديق) ( الس د)ة))
حي) (115 رقم) (3 بلوك) عنوانه)ا)) و 
انزكان) (86150 ملول) ايت  الحرش 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (07 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)118734.
6(I

ZYSN CAFE

ZYSN CAFE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القانوني للشركة

ZYSN CAFE
 RDC GARAGE HAY TAOURIRTE

 FOUM EL ANCEUR BENI

 MELLAL ، 23252، BENI(MELLAL

MAROC

ZYSN CAFE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجتناعي سفلي 
الدار الكائنة بحي تاوريرت فم 

العنصر بني مالل - 23252 بني مالل.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.863(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتوار)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤول ة) إلى) الوح د«)

املحدودة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1030.

70I

FIDOLIN

DOMINO WEB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
DOMINO WEB شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 20 زنقة 
أكلنان س دي علي رقم 2 أكدال  

الرااط 10060 الرااط املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1480(7

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)03)يون و)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
رقم) علي  س دي  أكلنان  زنقة  (20«
الرااط) (10060 الرااط) ( أكدال) (2
 1( رقم) ( النصر) »حي  إلى) املغرب«)
 11555 سال) ( أقواس) (5 زنقة) مكرر 

SALE))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)633)12.

71I

STE OULACH SARLAU

STE OULACH أوالش
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

STE OULACH SARLAU
08 شارع موالي ادريس األول طابق 

سفلي مكتب رقم 3 مرس السلطان ، 
CASABLANCA MAROC ،204(0
أوالش STE OULACH  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 08 شارع 
موالي ادريس األول طابق سفلي 
مكتب رقم 3 مرس السلطان  - 
0)204 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.531435
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تم تع ين) 22)شتن 9) املؤرخ في)
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))ال قين)

محند كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84047.

72I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AUTUMN V22
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتان ا صندوق ال 9يد 
)260 ، 40000، مراكش املغرب
AUTUMN V22 شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية 
زنقة الريف و اال اء إقامة ج وار 1 
الطابق الثاني شقة ب 10 رقم 13 

مكتب رقم 2 الحي الشتوي - 40000 
الرااط املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.38063
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 31)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
  AUTUMN V22 الوح د) الشريك 
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
مقرها اإلجتناعي زاوية زنقة الريف و)
الطابق الثاني) (1 إقامة ج وار) اال اء)
رقم) مكتب  (13 رقم) (10 ب) شقة 
الرااط) (40000 (- الشتوي) الحي  (2
استنرار) عدم  (: ل) نت جة  املغرب 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب زاوية زنقة)
الريف و اال اء)إقامة ج وار)1)الطابق)
الثاني شقة ب)10)رقم)13)مكتب رقم)
مراكش) (40000 (- الشتوي) الحي  (2

املغرب.)
و عين:

الس د)ة))كريم))بلواد و عنوانه)ا))
عنارة)05)شقة)6)زنقة هارون الرش د)
املغرب) الرااط  (10000 اكدال)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140603.
73I

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة

STE B1 TRANS SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبت ة
عنارة نوم ديا شارع محند الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب
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STE(B1 TRANS(SARL   شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
القدس باشوية  تاهلة  - 35000 تازة 

املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.5(8(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 11)غشت) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

الشقرافي))الحسن))كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (2( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)456.

74I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SKY HEALTH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتان ا صندوق ال 9يد 
)260 ، 40000، مراكش املغرب

SKY HEALTH شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 57 شارع 
موريتان ا صندوق ال 9يد )260 - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.118053

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
شارع موريتان ا صندوق ال 9يد) (57«
إلى) - 40000)مراكش املغرب«)  260(
مكرر الحي الصناعي) (8(/8( »تجزئة)
 40000  -  588 ال 9يد) صندوق  ازلي 

مراكش))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140604.

75I

INFOPLUME

LES DOUX COQUELET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

INFOPLUME
)14 شارع محند الخامس اقامة 

م نوزا 1 رقم 17 ، 0000)، طنجة 
املغرب

LES DOUX COQUELET  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي املنزل 
الواقع في املزرعة الفالح ة ذات 

الرسم العقاري 61/34440 جناعة 
دار الشاوي  - 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131453

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (0(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LES (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DOUX COQUELET
انتاج)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدواجن.
املنزل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ذات) الفالح ة  املزرعة  في  الواقع 
جناعة) (34440/61 الرسم العقاري)
دار الشاوي))-)0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حنزة) بخات  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حنزة  بخات  الس د 
شارع األمام القسطالني زنقة س دي)
0000))طنجة) البو اري ف ال بخات)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) حنزة  بخات  الس د 
شارع األمام القسطالني زنقة س دي)
0000))طنجة) البو اري ف ال بخات)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11714-258217.
76I

VUE D’EXPERTS

DOCTOCLIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
DOCTOCLIC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي -55. شارع 

الزرقطوني ، فضاء الزرقطوني، 
الطابق األول رقم 3  - 20330 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DOCTOCLIC
تصن م،) (: غرض الشركة بإيجاز)
تطب قات) ب ع  شراء٬) تطوير٬)

معلومات ة.

عنوان املقر االجتناعي):)-55.)شارع)
الزرقطوني،) فضاء) (، الزرقطوني)
 20330  -   3 رقم) األول  الطابق 

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
400)حصة) ( (: الشركة مديكال�سي)

بق نة)100)درهم للحصة.
240)حصة) ( (: الس دة كنزة برادة)

بق نة)100)درهم للحصة.
240)حصة) ( (: الس د حسن لحلو)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د مجد بنكي9ان):))100)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 20 ( (: زكريا) سك وض  ( الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة كنزة برادة عنوانه)ا)))ف ال)
أندلس) رياض  دان ا  إقامة  (( رقم)
الدارالب ضاء) (20150 كال فورن ا)

املغرب.
 (- الس د حسن لحلو عنوانه)ا))
زنقة فرانكت))75015)باريس))فرنسا.
عنوانه)ا)) بنكي9ان  مجد  الس د 
كال فورن ا) (427 رقم) ارفاق  تجزئة 

20150)الدارالب ضاء)املغرب.
الس د))سك وض زكريا عنوانه)ا))
طابق) (3 س) م  الليس  زهرة  إقامة 
 20280 معروف) س دي  شقة  (1

الدارالب ضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) مديكال�سي  الشركة 
فضاء) (، الزرقطوني) شارع  (.55---
الدارالب ضاء) (20330 الزركطوني،)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة كنزة برادة عنوانه)ا)))ف ال)
أندلس) رياض  دان ا  إقامة  (( رقم)
الدارالب ضاء) (20150 كال فورن ا)

املغرب
عنوانه)ا)) لحلو  حسن  الس د 
باريس)) (75015 ( فرانكت) -)زنقة 

فرنسا
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841821.

77I

fiducaire((service(ouidan

SOCIETE AYA SARL
إعالن متعدد القرارات

fiducaire  service(ouidan

 hamama(route(de(tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

SOCIETE AYA SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

االغراس  شومبي9ة  ص ب576 

مرت ل   تطوان 3000) تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.4061

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)مارس)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)املصادقة على حقوق ورثة))د.)

الورياغلي حسن

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الحسابات) حقوق  على  املصادقة 

الجارية للشركاء.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

ابراء)لفائدة املسي9

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحديت النظام االسا�سي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

يون و) (03 بتاريخ) ( االبتدائ ة بتطوان)

2022)تحت رقم)1324.

78I

مستامنة شامة

AZOUY IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

مستامنة شامة
شارع املسي9ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي9ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
AZOUY IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجتناعي حي 

االداري شارع 10 رقم 3 الناظور - 
62000 الناظور.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.(741
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)أكتوار)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤول ة املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

الوح د«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4626.
7(I

STE ENT

RIMAL D›OR BTP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE ENT
NR 5 RUE(KACEM ، 72000، ES-

SEMARA MAROC
RIMAL D›OR BTP شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 14 
بلوك C حي السالم 2 - 72000 

السنارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
27(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 RIMAL(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.D’OR BTP
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة وأشغال البناء.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 72000  -  2 حي السالم) (C بلوك) (14

السنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) ( (: الس د حسن خي)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) عنوانه)ا)) الس د حسن خي 
 43000 ( الثاني) الحسن  شارع  (37

قلعة السراغنة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
رقم) عنوانه)ا)) الس د حسن خي 
 43000 ( الثاني) الحسن  شارع  (37

قلعة السراغنة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))17.
80I

Belhachmi(Law(Firm

 Total Safety Morocco
SARLAU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تع ين مسي9 جديد للشركة

Belhachmi(Law(Firm
 boulevard(Zerktouni ,1(7
 - Angle(Rue(chellah 197,

 boulevard(Zerktouni -
 Angle(Rue(chellah، 20100،

Casablanca(Maroc
  Total Safety Morocco SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
 rue ,3 وعنوان مقرها اإلجتناعي

 Bab(El(Mansour - Espace(Porte
 d›Anfa - Casablanca - 20100

.Casablanca(Maroc
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.245513

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تم تع ين) 28)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 
كنسي9) (ZADNICAR( Tony( André

وح د
تبعا إلقالة مسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84181.

81I

GRUES A TOUR MEDIATLANTIC SARL AU

 GRUES A TOUR
MEDIATLANTIC SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة

 GRUES A TOUR
MEDIATLANTIC SARL AU

زاوية شارع يوسف بن تاشفين و 
زنقة رش د رضا عنارة الشاطئ 

الذهبي الطابق 1 الشقة رقم 14 ، 
0000)، طنجة املغرب
 GRUES A TOUR

 MEDIATLANTIC SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية شارع 

يوسف بن تاشفين و زنقة رش د 
رضا عنارة الشاطئ الذهبي الطابق 
1 الشقة رقم 14 - 0000) طنجة 

املغرب.
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تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.56785
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)23)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
تاشفين) بن  يوسف  شارع  »زاوية 
الشاطئ) عنارة  رضا  رش د  زنقة  و 
 -  14 الشقة رقم) (1 الطابق) الذهبي 
»زنقة) إلى) املغرب«) طنجة  ((0000
مراكش إقامة النجد الطابق)7)الشقة)

رقم)51 - 0000))طنجة))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))25856.
82I

N2M CONSEIL-SARL

RAMSAD NAD IMPORT-
EXPORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
RAMSAD NAD IMPORT-

EXPORT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
38 رقم 33 املطار اوندا - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2476(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
RAMSAD NAD IMPORT-

.EXPORT

االستي9اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.

عنوان املقر االجتناعي):)تجزئة)38 

رقم)33)املطار اوندا)-)62000)الناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 340 ( (: الشلحي) سع د  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: الخضر) رمسيس  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: الخضر) راميس  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الشلحي  سع د  الس د 

حي لعرا�سي زنقة)13 62000)الناظور)

املغرب.

الس د رمسيس الخضر عنوانه)ا))

 56 حي لعرا�سي تجزئة الف الت رقم)

62000)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) الخضر  راميس  الس د 

 56 حي لعرا�سي تجزئة الف الت رقم)

62000)الناظور املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) الشلحي  سع د  الس د 

حي لعرا�سي زنقة)13 62000)الناظور)

املغرب

الس د رمسيس الخضر))عنوانه)ا))

 56 حي لعرا�سي تجزئة الف الت رقم)

62000)الناظور املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4514.

83I

KDS CONSEILS SARL AU

ES SAAD IA LIL ISKANE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 27 املركب االقتصادي 
و االجتناعي ، 43000، قلعة 

السراغنة املغرب
ES SAAD IA LIL ISKANE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي قيسارية 
الشابي الطابق االول - 43000 قلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
5477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ES (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SAAD IA LIL ISKANE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
عقاري و مقاولة االشغال املختلفة و)

البناء)و مختلف املعامالت التجارية.
قيسارية) (: عنوان املقر االجتناعي)
43000)قلعة) الشابي الطابق االول)-)

السراغنة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: امه درة) السعدية  الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

امه درة) السعدية  الس دة 
 330 رقم) (1 منارة) تجزئة  عنوانه)ا))

43000)قلعة السراغنة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
امه درة) السعدية  الس دة 
 330 رقم) (1 منارة) تجزئة  عنوانه)ا))

43000)قلعة السراغنة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)20 
أكتوار)2022)تحت رقم)434/2022.
85I

الرك بي

FUTUREAADDI MEDIA
شركة التضامن

تأسيس شركة

الرك بي
كلن م ، 81000، كلن م املغرب

FUTUREAADDI MEDIA شركة 
التضامن

وعنوان مقرها اإلجتناعي موطنة 
 OUADNOUN MEDIA لدى شركة

SARL AU مقرها بحي السعديين 
02 زنقة 08 كلن م  - 81000 كلن م 

املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
األسا�سي لشركة التضامن باملنيزات)

التال ة:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FUTUREAADDI MEDIA
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيننائي.
موطنة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 OUADNOUN MEDIA(لدى شركة
السعديين) بحي  مقرها  (SARL AU
81000)كلن م) (- ( 08)كلن م) 02)زنقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
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 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: عدي) الس دة  ديجتو 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: الكداح) فاطنة  الس دة 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة  ديجتو عدي عنوانه)ا))
كلن م)) (06 زنقة) (02 السعديين) حي 

81000)كلن م املغرب.
الس دة فاطنة الكداح عنوانه)ا))
36)كلن م) 1)رقم) حي واد وشان زنقة)

81000)كلن م املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة  ديجتو عدي عنوانه)ا))
كلن م)) (06 زنقة) (02 السعديين) حي 

81000)كلن م املغرب
الس دة فاطنة الكداح عنوانه)ا))
36)كلن م) 1)رقم) حي واد وشان زنقة)

8100)كلن م املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( االبتدائ ة بكلن م)

2022)تحت رقم)403.

86I

WAY CONSEIL

DEVCELLENCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DEVCELLENCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 
محند 6 اقامة مريم عنارة 4 شقة 
20 الطابق 1  - 40160 مراكش 

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.113(((

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (08 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (DEVCELLENCE حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 4 اقامة مريم عنارة) (6 شارع محند)
شقة)20)الطابق)1  - 40160)مراكش)

املغرب نت جة لتوق ف النشاط.
و عين:

و) القصري  ( ( سلنة) الس د)ة))
عنوانه)ا))املسي9ة)1)حرف د رقم))25 
)ة)) 40160)مراكش املغرب كنصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
شارع) وفي  (2022 شتن 9) (12 بتاريخ)
شقة) (4 اقامة مريم عنارة) (6 محند)
مراكش) (40160  -   1 الطابق) (20

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140643.
87I

WAY CONSEIL

RAY GESTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
RAY GESTION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : مكازة 
رقم 3 اقامة دريم الند حي م 9وكة - 

40010 مراكش املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.111067

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (10 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (RAY GESTION حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي مكازة)
اقامة دريم الند حي م 9وكة) (3 رقم)

نت جة) املغرب  مراكش  (40010  -

لتوق ف النشاط.

و عين:
و) رف ق  ( ابراه م) الس د)ة))
2)ف ال) عنوانه)ا))زهور تاركة الشطر)

املغرب) مراكش  (40130 تاركة) (58

كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

مكازة) وفي  (2022 أكتوار) (10 بتاريخ)
(- 3)اقامة دريم الند حي م 9وكة) رقم)

40010)مراكش املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140644.

88I

WAY CONSEIL

LAHLIB TOUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LAHLIB TOUR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكازة 

املحام د ) رقم 617 املنارة - 40160 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.10377(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

2022)تقرر حل) )2)شتن 9) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

  LAHLIB TOUR الوح د) الشريك 

درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 

مكازة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
املحام د)))رقم)617)املنارة)-)40160 

توق ف) (: ل) نت جة  املغرب  مراكش 

النشاط.

و حدد مقر التصف ة ب تعاون ة)
بوسكري تسلطانت)-)40160)مراكش)

املغرب.)
و عين:

بوراس) ( توف ق) الس د)ة))
بوسكري) تعاون ة  عنوانه)ا)) و 
املغرب) مراكش  (40160 تسلطانت)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
تعاون ة) (: الوثائق املتعلقة بالتصف ة)

بوسكري تسلطانت مراكش
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140635.
8(I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

ترادينك انفيسمنت كومبني  
 TRADING INVESTMENT

COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 TRADING INVESTMENT«
»COMPANY SARL AU

ترادينك انفيسننت كومبني   ش.م.م 
شركة محدودة املسؤول ة رأسنالها 

100.000 درهم
املقر االجتناعي: 131 شارع انفا 
إقامة أزور مكتب 11 ب − الدار 

الب ضاء
تأسيس شركة 

 03 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2022 اكتوار)
شريك) ذات  املسؤول ة  محدودة 

وح د باملنيزات التال ة:
الشريك الوح د:

-)الس د موالي العربى باب ع نين
انفيسننت) ترادينك  (: التسن ة)
 TRADING ( ( ( ( ش.م.م) كومبني 
 INVESTMENT COMPANY SARL

AU
شركة محدودة) ( الشركة:) نوع ة 

املسؤول ة ذات شريك الوح د



20669 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

استي9اد) (• ( االجتناعي) املوضوع 

أو) املعدات  وتصدير وتسويق جن ع 

اإلكسسوارات)،

واملساعدة) ااملشورة  تقديم  (•

املغرا ة) للشركات  الصناع ة 

واألجنب ة.

أو) املنتجات  جن ع  تنث ل  (•

دون) (، اإلكسسوارات) أو  التجهيزات 

حصر)؛

مدة الشركة):))))سنة ابتداء)من)

تاريخ تأسيسها

شارع) (131 (: االجتناعي) املقر 

الدار) ـ) ب) (11 انفا إقامة أزور مكتب)

الب ضاء.

رأسنال الشركة):

الشركة) رأسنال  حدد  (: التس ي9)

في مبلغ)100.000)درهم مقسنة على)

درهم،) (100 فئة) من  حصة  (1.000

الس د) الوح د  للشريك   صصت 

موالي العربى باب ع نين

عين كنسي9 وح د للشركة ملدة) (

العربى) موالي  الس د  محدودة  غي9 

باب ع نين

فاتح) من  تبتدئ  (: املال ة) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسن 9 لكل سنة.)

توزع األرااح بعد تكوين) (: األرااح)

الباقي) ويخول  القانوني  االحت اطي 

في) مذكور  هو  ما  حسب  للشركاء)

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) للدار  التجارية 

842112)بتاريخ))1اكتوار)2022

بالسجل) الشركة  تق  د  وتم 

بالدار) التجارية  باملحكنة  التجاري 

بتاريخ) (55(05( تحت رقم) الب ضاء)

)1)اكتوار)2022.

بنثابة مقتطف وا ان

(0I

ANDERSEN CONSULTING

E-POWER SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 2(

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

E-POWER SERVICES  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي ف ال فيستا 
زنقة 1 رقم 13 - 0000) طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.5712(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)26)شتن 9)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»ف ال فيستا زنقة)1)رقم)13 - 0000) 

دوكا) اقامة  (55« إلى) املغرب«) طنجة 

بلواز شارع السالم الطابق الخامس)

 -  27 و) (23-24-25-26 املكاتب رقم)

0000))طنجة))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258561.

(1I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

OBICH LOISIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE

COMPTABILITE SARL

عنارة 20 شقة رقم 4 شارع مسعود 

الوفقاوي حي السالم، 80070، 

اكادير املغرب

OBICH LOISIR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 32 
زنقة 661 الخ ام 2 - 80040  اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

532(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 OBICH(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.LOISIR

معدات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحارة) (/ القنص والص د بالتقس ط)

عامة)/)استي9اد وتصدير.
 32 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
زنقة)661)الخ ام)2 - 80040))اكادير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د زوبي))وح د):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د زوبي))وح د عنوانه)ا))زنقة)
 80070 السالم) حي  (04 رقم) ((10

اكادير املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د زوبي))وح د عنوانه)ا))زنقة)
 80070 السالم) حي  (04 رقم) ((10

اكادير اكادير

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)36)118.

(2I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

SOMORGA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

عنارة 20 شقة رقم 4 شارع مسعود 
الوفقاوي حي السالم، 80070، 

اكادير املغرب
SOMORGA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم )1 
قيسارية الفتح شارع بئ9 انزران 

الدشي9ة الجهادية  - 86360 انزكان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
27205

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOMORGA
:)ب ع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الطب ع ة للتجن ل واألكل.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
قيسارية الفتح شارع بئ9 انزران) (1(
انزكان) (86360 (- ( الدشي9ة الجهادية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د بوكاوي امين):))100)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الس د بوكاوي امين عنوانه)ا))حي)
 20650  06 رقم) (266 عنارة) الوفاء)

املحندية املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د بوكاوي امين عنوانه)ا))حي)
 20650  06 رقم) (266 عنارة) الوفاء)

املحندية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)8)20.

(3I

TFRMAROC

مانديرما
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

TFRMAROC
 BAB DOUKKALA MARRAKECH
، 4000، MARRAKECH(MAROC
مانديرما شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
املعزوزية رقم 133 الطابق االول 
مكتب رقم 2 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(84(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

مانديرما.
منتجات) (: غرض الشركة بإيجاز)

ك ناوية.
اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
االول) الطابق  (133 رقم) املعزوزية 
 40000 (- مراكش) (2 رقم) مكتب 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

الشركة:)) رأسنال  مبلغ 
10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

سع د) ( اسع د) عبال  اد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (500   :

للحصة.
 500 ( (: الحبيب) كروم  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سع د) ( اسع د) عبال  اد  الس د 
 238 رقم) بلقا�سي  تجزئة  عنوانه)ا))
 40000 مراكش) الجنوبي  النخ ل 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) الحبيب  كروم  الس د 
عنارة) (1 العت ق) البيت  فن  8اقامة 
 40000 مراكش) السالم  رياض  (4

مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
سع د) ( اسع د) عبال  اد  الس د 
 238 رقم) بلقا�سي  تجزئة  عنوانه)ا))
 40000 مراكش) الجنوبي  النخ ل 

مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140470.
(4I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE MOYENNE ATLAS
TRADE GROUP

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE MOYENNE ATLAS TRADE
GROUP شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

الرقابة الطريق الوطن ة رقم    8اوالد  
اعيش  - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 MOYENNE ATLAS TRADE

.GROUP
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 IMORT+بالتقس ط+التجارة العامة

.EXPORT
دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الرقابة الطريق الوطن ة رقم))))8اوالد))

اعيش))-)23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د علي التوف قي):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
500)حصة) ( (: الس د احند ابينو)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) التوف قي  علي  الس د 
ورزازات) سكورة  تريك وت  دوار 

45000)ورزازات املغرب.
الس د احند ابينو عنوانه)ا))دوار)
زاوية) البخت  ام  ايت  بومالل  ايت 
الش خ)23700))زاوية الش خ املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) التوف قي  علي  الس د 
ورزازات) سكورة  تريك وت  دوار 

45000)ورزازات املغرب
الس د احند ابينو عنوانه)ا))دوار)
زاوية) البخت  ام  ايت  بومالل  ايت 

الش خ)23700))زاوية الش خ املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

غشت)2022)تحت رقم)781.
(5I

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

PESCADERIA  EL DORADA
إعالن متعدد القرارات

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

شارع محند الخامس،40 

إقامة دن ا،الجناح ب،الطابق 

الخامس،الرقم 22 ، 0020)، طنجة 

املغرب

 PESCADERIA  EL(DORADA

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: طريق 

الجبل، الرقم 145 - 0040) طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.58137

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

إلى) الشركة  تسن ة  تغ ي9  مايلي:)

بدل. (BOULANGERIE KAMAR

PESCADERIA  EL DORADA

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغ ي9 نشاط الشركة إلى تجارة املخابز)

وااقي) الطري  السنك  تجارة  بدل 

املنتجات البحرية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)اإلسم اإلجتناعي للشركة هو:)

 BOULANGERIE KAMA  SARL

A.U

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

التجارة في) الهدف األسا�سي للشركة:)

مجال املخابز.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (12 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258201.

(6I
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اءتنان ة عبد الرح م

WLF SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 نشاط الشركة

اءتنان ة عبد الرح م
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم ) ، 15000، الخنيسات املغرب

WLF SERVICES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي الرقم 22 
شارع القا�سي ع اض الخنيسات - 

15000 الخنيسات املغرب.
تغ ي9 نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.2(513

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (14 في) املؤرخ 
مكتب) (1« الشركة من) تغ ي9 نشاط 
ومقاول) (2 (، والبحوث) الدراسات 
التجاري) واإلستغالل  التس ي9  في 
األشغال) في  ومقاول  (3، والفالحي)
منعش) (1 (« إلى) والبناء«) املختلفة 
التس ي9) في  ومقاول  (2 (، عقاري)
 3، والفالحي) التجاري  واإلستغالل 

التصدير واإلستي9اد«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)383.
(7I

myprint.ma

myprint.ma
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

myprint.ma
 AV(DE(FES 9 RUE(URUGUAY

 RES(CHAIMAE 2EME(ETAGE(N 6
TANGER ، 90000، طنجة املغرب

myprint.ma شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
فاس, زنقة أوركواي طنجة - 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
130001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (0(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.myprint.ma
غرض الشركة بإيجاز):)الطباعة و)

اإلشهار.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
فاس,)زنقة أوركواي طنجة)-)0000) 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املجري  محند  الس د 
حومة الوردة مسنانة)0000))طنجة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) املجري  محند  الس د 
حومة الوردة مسنانة)0000))طنجة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)256841.
(8I

MOABE

MOABE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOABE
 RUE 30 N° 56 HAY(OUED
 DAHAB ، 50070، MEKNES

MAROC

MOABE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 

بالطابق األر�سي زنقة 30 رقم 56 حي 

واد الذهب - 50070 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

557((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 نون 9) (01

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MOABE

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بالطابق األر�سي زنقة)30)رقم)56)حي)

واد الذهب)-)50070)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس د ياسين الحساني)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د ياسين الحساني عنوانه)ا)))
الذهب) واد  حي  (30 زنقة) (56 رقم)

50070)مكناس املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د ياسين الحساني عنوانه)ا)))
الذهب) واد  حي  (30 زنقة) (56 رقم)

50070)مكناس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (23 بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)1156.

((I

CHIFAA CONSEIL

YES RATIO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL
 Zenith(Business(Center(Rue
 Mouslim(Lot(Boukar 3eme

 Etage(Appartement(N°14 Bab
 doukala، 40000، MARRAKECH

املغرب
YES RATIO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 

األعنال الزينيث شارع مسلم تجزئة 
بوكار الطابق 3 الشقة رقم 14 باب 

دكالة - 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

110(6
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 YES (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.RATIO
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املشورة والدعم و مرافقة املقاوالت)
,االستشارة القانون ة توظف شخًصا)

واحًدا على األكث9.
مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
األعنال الزينيث شارع مسلم تجزئة)
باب) (14 الشقة رقم) (3 بوكار الطابق)

دكالة)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د شاستين يان ك جورج غي):))
60)حصة بق نة)100)درهم للحصة.

ناتالي) إلودي  اس ان  ( الس دة)
ميشال):))20)حصة بق نة)100)درهم)

للحصة.
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 20 ( (: ( سلوى) الدكالي  الس دة 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

جورج) يان ك  شاستين  الس د 
طريق) أكدال  أرض  عنوانه)ا)) غي 
 40000 حسون) أوالد  الشويطر 

مراكش املغرب.
ناتالي) إلودي  اس ان  ( الس دة)
شارع) (230 عنوانه)ا)) ميشال 
مونبل  ه) (34070 غوستاف فلواي9ت)

فرنسا.
الس دة الدكالي سلوى عنوانه)ا))
الحي) (2 الوحدة) (20 بلوك) (34( رقم)
مراكش) (40000 ( الجنوبي) املحندي 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
جورج) يان ك  شاستين  الس د 
طريق) أكدال  أرض  عنوانه)ا)) غي 
 40000 حسون) أوالد  الشويطر 

مراكش املغرب
الس دة الدكالي سلوى عنوانه)ا))
الحي) (2 الوحدة) (20 بلوك) (34( رقم)
مراكش) (40000 ( الجنوبي) املحندي 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140556.
100I

CHIFAA CONSEIL

FEY›S HOUSE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL
 Zenith(Business(Center(Rue
 Mouslim(Lot(Boukar 3eme

 Etage(Appartement(N°14 Bab
 doukala، 40000، MARRAKECH

املغرب
FEY›S HOUSE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 

األعنال الزينيث شارع مسلم تجزئة 
بوكار، الطابق 3 الشقة رقم 14 باب 

دكالة  - 40000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
110(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 FEY’S (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.HOUSE
النشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفني واإلبداعي,أنشطة وكالة التأثي9,)

 دمة التصوير.
مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
األعنال الزينيث شارع مسلم تجزئة)
بوكار،)الطابق)3)الشقة رقم)14)باب)

دكالة))-)40000)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د شاستين يان ك جورج غي):))
50)حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د  ال ص سعد):))10)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.

ناتالي) إلودي  اس ان  الس دة 
ميشال):))10)حصة بق نة)100)درهم)

للحصة.
الس دة  ال ص فاتن):))30)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
جورج) يان ك  شاستين  الس د 
طريق) أكدال  أرض  عنوانه)ا)) ( ( غي)
 40000 حسون) أوالد  الشويطر 

مراكش املغرب.
فاتن عنوانه)ا)) الس دة  ال ص 
 1( رقم) (15( عنارة) أك در  تجزئة 
مراكش) (40000 شارع عالل الفا�سي)

املغرب.
ناتالي) إلودي  اس ان  الس دة 
شارع) (230 عنوانه)ا)) ميشال 
مونبل  ه) (34070 غوستاف فلواي9ت)

فرنسا.

عنوانه)ا)) سعد  الس د  ال ص 
 1( رقم) (15( عنارة) أك در  تجزئة 
مراكش) (40000 شارع عالل الفا�سي)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
جورج) يان ك  شاستين  الس د 
طريق) أكدال  أرض  عنوانه)ا)) ( ( غي)
 40000 حسون) أوالد  الشويطر 

مراكش املغرب
فاتن عنوانه)ا)) الس دة  ال ص 
 1( رقم) (15( عنارة) أك در  تجزئة 
مراكش) (40000 شارع عالل الفا�سي)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140557.
101I

ائتنان ة)»مكتب الدراسات كنتوس«)ش.ذ.م.م)

»مكتب معتند من طرف الدولة«

M.O Sportswear LLC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ائتنان ة »مكتب الدراسات كنتوس« 
ش.ذ.م.م »مكتب معتند من طرف 

الدولة«
13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال ، 

0)100، الرااط املغرب
M.O(Sportswear(LLC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 22 زنقة 

واد زيز، رقم 01، عند ك نتوس كوم، 
أكدال. - 0)100 الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

163447
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 M.O (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Sportswear(LLC

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستي9اد والتصدير.

2)-)تاجر.
زنقة) (22 (: عنوان املقر االجتناعي)
واد زيز،)رقم)01،)عند ك نتوس كوم،)

أكدال.)-)0)100)الرااط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: منصوري) عثنان  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس دة امنة بنبوعزة):))50)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د عثنان منصوري عنوانه)ا))
افراح) زنقة ضاية  (6 شقة) (2 عنارة)

اكدال)0)100)الرااط املغرب.

عنوانه)ا)) بنبوعزة  امنة  الس دة 
افراح) زنقة ضاية  (6 شقة) (2 عنارة)

اكدال)0)100)الرااط املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د عثنان منصوري عنوانه)ا))
افراح) زنقة ضاية  (6 شقة) (2 عنارة)

اكدال)0)100)الرااط املغرب

عنوانه)ا)) بنبوعزة  امنة  الس دة 
افراح) زنقة ضاية  (6 شقة) (2 عنارة)

اكدال)0)100)الرااط املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)638)12.

102I

SAGASUD

JM POISSONS
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD

شارع االمي9 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب

JM POISSONS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 
املسي9ة الخضراء الشطر 3 رقم 241 

املر�سى - 70000 الع ون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.1(671

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص من راسنال الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
جديد) مسي9  وتع ين  مسي9  استقالة 

للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغ ي9 الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
750)حصة من الس د) مايلي:)تفويت)
الس د) الى  الجعدومي  املصطفى 
حصة) (250 تفويت) اولكور،) جنال 
من الس د رش د لهش مي الى الس د)

جنال اولكور
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة الس د املصطفى الجعدومي)
وتع ين الس د جنال اولكور كنسي9)

وح د للشركة
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغ ي9 
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

وذات الشريك الوح د
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ))1)أكتوار)

2022)تحت رقم)3084.

103I

MOYENNE ATALS TRADE GROUP

مجموعة األطلس املتوسط 
 MOYENNE ATLAS للتجارة

TRADE GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 MOYENNE ATALS TRADE
GROUP

 DOUAR RAKABA ROUTE

 NATIONAL(N 8 OULED(YAICH

 BENI(MELLAL ، 23502، BENI

MELLAL MAROC

مجنوعة األطلس املتوسط للتجارة 

 MOYENNE ATLAS TRADE

GROUP شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

الرقابة الطريق الوطن ة رقم 8 أوالد 

يعيش، بني مالل  - 23502 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

13061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (27

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

للتجارة) املتوسط  األطلس  مجنوعة 

 MOYENNE ATLAS TRADE

.GROUP

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إنتاج و) متخصصة في ترا ة النحل،)

ب ع العسل.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

8)أوالد) الرقابة الطريق الوطن ة رقم)

يعيش،)بني مالل))-)23502)بني مالل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: الس د أحند أبينو)

بق نة)100)درهم للحصة.

500)حصة) ( (: الس د علي توف قي)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د أحند أبينو عنوانه)ا))دوار)
زاوية) (23700 ( أسول أيت ام البخت)

الش خ املغرب.
الس د علي توف قي عنوانه)ا)))دوار)
ورزازات) (45000 ( سكورة) تي9يكوت 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د أحند أبينو عنوانه)ا))دوار)
زاوية) (23700 ( أسول أيت ام البخت)

الش خ املغرب
الس د علي توف قي عنوانه)ا))دوار)
ورزازات) (45000 ( سكورة) تي9يكوت 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

غشت)2022)تحت رقم)-.
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CIELO BIANCO

CIELO BIANCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CIELO BIANCO
houdaboudrar1983@gmail.

 com(angle(boulevard(de(Nice
 et(rue(Sijilmassi, magasin(N°5

 Bourgogne - Casablanca،
20053، الدارالب ضاء املغرب
CIELO BIANCO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

 Angle وعنوان مقرها اإلجتناعي
 boulevard(de(Nice(et(rue
 Sijilmassi, magasin(N°5

 Bourgogne - Casablanca -
 20053 CASABLANCA(MAROC

20053 - الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 CIELO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.BIANCO
 La (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 gérance,( l’exploitation( et( la
 gestion(d’un(fonds(de(commerce
 en(matière(de(Café,(restauration,

.fast-food
(: االجتناعي) املقر  عنوان 
 Angle( boulevard( de( Nice( et
 rue( Sijilmassi,( magasin( N°5
 Bourgogne(-(Casablanca(-(20053
 CASABLANCA MAROC - 20053

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
مغرا ة)) حنروش  أم نة  الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (100   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حنروش) أم نة  الس دة 
 Boulevard عنوانه)ا)) ( مغرا ة)
 Bordeaux,(étage(1,(appartement
 11,( Casablanca( 20053
 CASABLANCA MAROC 20053

.CASABLANCA MAROC
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حنروش) أم نة  الس دة 
 Boulevard عنوانه)ا)) مغرا ة 
 Bordeaux,(étage(1,(appartement
 11,( Casablanca( 20053
 CASABLANCA MAROC 20053

CASABLANCA MAROC
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)558545.
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مكتب املحاسبة

RB430
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخنيسات املغرب
RB430 شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار أيت 
حدو أيت بوجنعة أيت أوريبل - 

15000 الخنيسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2(631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (20
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.RB430
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
-املتاجرة-ب ع) البناء) أو  املختلفة 

التجهيزات املكتب ة.
:)دوار أيت) عنوان املقر االجتناعي)
(- أوريبل) أيت  بوجنعة  أيت  حدو 

15000)الخنيسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 10.000 ( (: أحند) به ج  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د به ج أحند عنوانه)ا))دوار)
أيت حدو أيت بوجنعة أيت أوريبل)

15000)الخنيسات املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د به ج أحند عنوانه)ا))دوار)
أيت حدو أيت بوجنعة أيت أوريبل)

15000)الخنيسات املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
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الفا�سي حسناء

WIJDAN BAT
إعالن متعدد القرارات

الفا�سي حسناء
27 زنقة انفا الحس نة ، 32000، 

الحس نة املغرب
WIJDAN BAT »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: زنقة واد 
العب د رقم 16  - 32000 الحس نة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.2013

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) التجاري  استنرارالنشاط 
السنوات) في  املسجلة  الخسارة  رغم 

املاض ة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  االجتناعي  املقر  تحويل 
الطابق الثاني زنقة العقاد) (: العنوان)

الحس نة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
:الطابق) املقر االجتناعي للشركة هو)

الثاني زنقة العقاد الحس نة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالحس نة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)254.
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societe(menara(marrakech(conseil(plus

 SOCIETE REGAL
QUOTIDIEN

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 societe(menara(marrakech
conseil(plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
  SOCIETE REGAL QUOTIDIEN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي  تجزئة 
جوهرة األطلس رقم 4)1 الطابق 

2 دوار لقواسم تسلطانت مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((87

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE REGAL QUOTIDIEN
غرض الشركة بإيجاز):)-)مخ زة

-)تاجر الحلويات
-)تاجر باالستي9اد والتصدير.

-)ب ع وترك ب جن ع معدات وآالت)
املخابز.

تجزئة) ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 2 الطابق) (1(4 جوهرة األطلس رقم)
(- مراكش) تسلطانت  لقواسم  دوار 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العروبي) الس د محند 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

العروبي عنوانه)ا)) الس د محند 
مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

العروبي عنوانه)ا)) الس د محند 
مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140627.
108I

مكتب الحنوتي

SUD EST ALUMINIUM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحنوتي
شارع الخرطوم رقم 51 ، 62000، 

الناظور املغرب
SUD EST ALUMINIUM شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

تنس نت - 45000 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12143
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SUD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EST ALUMINIUM
غرض الشركة بإيجاز):)-)ب ع جن ع)
مستلزمات) و  وعناصر  مواد  أنواع 
نجارة األملن وم و النجارة املعدن ة و)

البالست ك ة.)
أنواع) جن ع  تصدير  و  استي9اد  (-
نجارة) مستلزمات  و  وعناصر  مواد 
و) املعدن ة  النجارة  و  األملن وم 

البالست ك ة..
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حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تنس نت)-)45000)ورزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 500.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د الحراق املصطفى):))1.700 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 1.650 ( (: احند) وااسو  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

1.650)حصة) ( (: الس د ازكاغ زايد)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

املصطفى) الحراق  الس د 
عنوانه)ا))أوراات بينار)4-4-6)روبي))-)

برشلونة اسبان ا.
عنوانه)ا)) احند  وااسو  الس د 
 62050 حي س دي مو�سى بني انصار)

الناظور املغرب.
حي) عنوانه)ا)) زايد  ازكاغ  الس د 
 62050 انصار) بني  مو�سى  س دي 

الناظور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
املصطفى) الحراق  الس د 
عنوانه)ا))أوراات بينار)4-4-6)روبي))-)

برشلونة اسبان ا
عنوانه)ا)) احند  وااسو  الس د 
 62050 حي س دي مو�سى بني انصار)

الناظور املغرب
حي) عنوانه)ا)) زايد  ازكاغ  الس د 
 62050 انصار) بني  مو�سى  س دي 

الناظور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)415.
10(I

TAWAF ABDALLAH

ACHA IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

ACHA IMMO  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوا ال 

بوركون - 20000 الدارالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(38(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ACHA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.IMMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري..
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتناعي)
الشراردة الطابق السفلي درب لوا ال)
الدارالب ضاء) (20000 (- بوركون)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( األشعاري) أمين  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: ( األشعاري) ناسم  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د أمين األشعاري)
تجزئة باب أنا�سي م س)42)عنارة)01 
))أهل الغالم))س دي ال 9نو�سي) رقم)

20200)الدارالب ضاء)املغرب.
الس د ناسم))األشعاري))عنوانه)ا))
 ( عنارة) (1 زنقة) الخي9  بالد  تجزئة 
 20200 عين الشق) (2 طابق) (7 شقة)

الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( الس د أمين األشعاري)

تجزئة باب أنا�سي م س)42)عنارة)01 
))أهل الغالم))س دي ال 9نو�سي) رقم)

20200))الدارالب ضاء)املغرب

الس د ناسم))األشعاري))عنوانه)ا))

 ( عنارة) (1 زنقة) الخي9  بالد  تجزئة 

  20220 عين الشق) (2 طابق) (7 شقة)

الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)8426.
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CANOCAF SARL

VGUE CAFE NADOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

VGUE CAFE NADOR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املطار 
اقامة النس م 21 - 62000 الناظور  

املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1((1(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (01 في) املؤرخ 

ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 

 VGUE CAFE ذات الشريك الوح د)

 100.000 مبلغ رأسنالها) ( (NADOR

اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 

 62000  -  21 النس م) اقامة  املطار 

نهاية) (- (: ل) نت جة  املغرب  ( الناظور)

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب حي املطار)
الناظور)) (62000  -  21 اقامة النس م)

املغرب.)

و عين:

)و) ال 9كاني) ( ( الس د)ة))عبد الحق)

 12 رقم) لحسن  أوالد  حي  عنوانه)ا))

62000)الناظور املغرب كنصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)45.
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CANOCAF SARL

DROGUERIE CLASS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

DROGUERIE CLASS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي ترقاع  

- 62000 الناظور  املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.10421

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تم) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 

»400.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

طريق):))-.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4624.
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STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE TRANS HICHAM ET
FILS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI 2 ETAGE(APP 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
  STE TRANS HICHAM ET FILS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 57 شارع 
الدرفوفي إقامة الدوحي الطابق 1 
الشقة 2 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
40115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TRANS HICHAM ET FILS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9.
57)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 1 الطابق) الدوحي  إقامة  الدرفوفي 

الشقة)2 - 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بلبشي9) عادل  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بلبشي9  عادل  الس د 
حي الجديد زنقة)5)رقم)244 60000 

وجدة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عادل بلبشي9 عنوانه)ا))حي)
 60000  244 ( رقم) (5 زنقة) الجديد 

وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1634.
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ديوان الخدمات

OUIRRAOUI›S CARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محند الخامس رقم 4) س دي 

قاسم ، 16000، س دي قاسم 
املغرب

OUIRRAOUI›S CARS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 70 
الزنقة 05 الحي الجديد  - 16000 

س دي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2(325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (16
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OUIRRAOUI’S CARS
تاجي9) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ارات.

 70 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
 16000 (- ( الجديد) الحي  (05 الزنقة)

س دي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الوراوي) علي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الوراوي  علي  الس د 
س دي) (16000  35 رقم) (23 زنقة)

قاسم املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الوراوي) النبي  عبد  الس د 
الحي) (05 الزنقة) (70 رقم) عنوانه)ا))
الجديد))16000)س دي قاسم املغرب
الس دة سوم ة الوراوي عنوانه)ا))
س دي) (16000  58 حي الص اد رقم)

قاسم املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( االبتدائ ة بس دي قاسم)

أكتوار)2022)تحت رقم)520.
114I

STE HTCPRO SARL

NATURALOE
إعالن متعدد القرارات

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

NATURALOE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 
اسناعل ة رقم 1686 - 14000 

القن طرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.4644(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-)تغ ي9 عنوان املقر االجتناعي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

هبة الحصص
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغ ي9 البنود)6،)7)و)13
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة املسي9ة وتع ين مسي9ة)

جديدة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
زاوية محند القري) (: عنوان الشركة)
 2 رقم) مكتب  عبدالعزيز  وموالي 

إقامة ال 9اق
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الس د محند) هبة الحصص:) مايلي:)
الس دة) لزوجته  يهب  أوحسين 
ولبناته) حصص،) (10 لشكر) فاطنة 
ريان و رحاب وسرين)10)حصص لكل)

واحدة منهن.)
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
االنسة) تع ين مسي9ة جديدة  مايلي:)

ريان أوحسين ملدة غي9 محدودة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3004).
115I

FIDUC SIMPL SERVICE

AUTO CHANCE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUC SIMPL SERVICE
 BD(LA(GIRONDE(ETAGE 3 23
 N° 9، 20500، CASABLANCA

MAROC
AUTO CHANCE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي  حي امل ل 
الزنقة 14 رقم 65 الحي الحسني   

20230 الدار الب ضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.524463
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يول وز) (21 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
رأسنالها) مبلغ  ( (AUTO CHANCE
مقرها) وعنوان  درهم  (500.000
14)رقم) )حي امل ل الزنقة) اإلجتناعي)
الدار) (20230 ( ( الحسني) الحي  (65
نشاط) (: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء)

متوقف.
و حدد مقر التصف ة ب حي امل ل)
الحسني) الحي  (65 رقم) (14 الزنقة)
املغرب)20230)الدار الب ضاء)املغرب.)

و عين:
الس د)ة))عنر))قراال))و عنوانه)ا))
اقامة االزهر)2)مجنع)20)عنارة)134 
الدار الب ضاء)املغرب) (20230 5 رقم)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصف ة):)حي امل ل الزنقة)

14)رقم)65)الحي الحسني
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)462)83.
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ديوان األستادة زينب ابن املختار

SEVEN EYES CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ديوان األستادة زينب ابن املختار
زاوية زنقة الحسن ة و زنقة لبنان 
الطابق االول املكتب رقم 3 جليز ، 

40000، مراكش املغرب
 SEVEN EYES CONSULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 32 شارع 
غاندي - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

558(4(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (10

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 SEVEN(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.EYES CONSULTING

شراء) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بكافة) واستغاللها  األرا�سي  جن ع 

الب ع) الوسائل واناؤها بهدف إعادة 

أو التأجي9.

الق ام بأشغال مختلفة.

بالعنولة) الوكالة  التنث ل ة،)

والوساطة.

في) تساهم  التي  األنشطة  جن ع 

تنف ذ) و اصة  املستدامة  التنن ة 

الحلول الب ئ ة.

املشاريع) بدراسات  الق ام 

االستثنارية.

املواد) جن ع  في  الدول ة  التجارة 

واملنتجات والخدمات.

املعامالت) جن ع  عامة  بصفة 

اقتصادية أو قانون ة،) ك فنا كانت،)

منقولة أو) مدن ة أو تجارية،) مال ة،)

عقارية التي ينكن أن ترتبط بصفة)

باألغراض) مباشرة  غي9  أو  مباشرة 

أغراض) بأية  أو  ذكرها،) السابقة 
تطور) تسه ل  شأنها  من  مشابهة 

الشركة..

32)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

الب ضاء) الدار  (20000 (- غاندي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: امسالم) مش ل  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

: يول انا زيرنوفا امسالم)  الس دة 

200)حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امسالم  مش ل  الس د 
جن فا) (1204  3 بان) دو  برومناد 

سويسرا.
امسالم) زيرنوفا  يول انا  الس دة 
 1204  3 بان) دو  برومناد  عنوانه)ا))

جن فا سويسرا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
امسالم) زيرنوفا  يول انا  الس دة 
 1204  3 بان) دو  برومناد  عنوانه)ا))

جن فا سويسرا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)10)841.
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FICOMFI

MITRIYAMAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM
 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
MITRIYAMAR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 7)6 6)6 
مرجان 3 شقة 2 الطابق 1 مكناس 

املنزه - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
57431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MITRIYAMAR

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة واالستي9اد و تصدير.

عنوان املقر االجتناعي):)7)6 6)6 

مكناس) (1 الطابق) (2 شقة) (3 مرجان)

املنزه)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: اوعبيشة) أيوب  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د أيوب اوعبيشة عنوانه)ا))

السكن الوظ في للن اه والغابات بني)

الحس نة) (32000 بوفراح الحس نة)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د أيوب اوعبيشة عنوانه)ا))

السكن الوظ في للن اه والغابات بني)

الحس نة) (32000 بوفراح الحس نة)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

14)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3761.
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

HOMDOM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd(abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

HOMDOM SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 217 
شارع ابراه م الروداني إقامة 

الفتح الطابق 1 رقم 3   - 20000 
الدارالب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.47240(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 شتن 9) (1( في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.000.000«
 1.100.000« إلى) درهم«) (100.000«
درهم«)عن طريق):))إدماج احت اطي أو)
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842455.
11(I

distra(conseils

SHOT BAND
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

distra(conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراكش املغرب

SHOT BAND شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زينيت 
بيسنس مركز مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالت الشقة رقم 14 باب 
دكالة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(76(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SHOT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.BAND

منون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت

منضم االحتفالت واالحداث.

زينيت) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

بوكار) تجزئة  مسلم  مركز  بيسنس 

باب) (14 الثالت الشقة رقم) الطابق 

مراكش) (40000 (- مراكش) دكالة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 330 ( (: الس دة عواطف الفت ني)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس دة مراد اخجو)):))340)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.

الس دة بشرى عزي):))330)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د عواطف الفت ني عنوانه)ا))

مراكش) تنصلوحت  املواريد  حومة 

40000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) عزي  بشرى  الس دة 

مراكش) امزميز  القبلي  امزوغ  ( دوار)

40000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) ( اخجو) مراد  الس د 

مراكش) (681 رقم) ايزيكي  تجزئة 

40000)مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الفت ني) عواطف  الس دة 

عنوانه)ا))حومة املواريد تنصلوحت)

مراكش)40000)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) ( اخجو) مراد  الس د 

مراكش) (681 رقم) ايزيكي  تجزئة 

40000)مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

14)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)10858.

120I

distra(conseils

 CABINET CHEQRI DE
KINESITHERAPIE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

distra(conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراكش املغرب

 CABINET CHEQRI DE
KINESITHERAPIE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 73 تجزئة 
الراحة اسكجور مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(721
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 CABINET CHEQRI DE  :

.KINESITHERAPIE
الت9ويض) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطبي.
عنوان املقر االجتناعي):)73)تجزئة)
 40000 (- مراكش) اسكجور  الراحة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الس دة حنان الشقري)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة حنان الشقري))عنوانه)ا))
اسكجور اقامة ابواب االطلس عنارة)
 40000 مراكش) (44 الشقة) (1 ج)

مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس دة حنان الشقري))عنوانه)ا))

اسكجور اقامة ابواب االطلس عنارة)

 40000 مراكش) (44 الشقة) (1 ج)

مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

13)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم))1078.

121I

MAGIC CONSEIL

SEGDA SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL

 BD(MOUKAWAMA(ETG 6 81

 N° 11  – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SEGDA SERVICE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 RUE 10 وعنوان مقرها اإلجتناعي

 LIBERTE 3°ETG(APPT(N°5 -

20000 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

53670(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف 9اير) (28

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 SEGDA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.SERVICE

 IMPORT(:(غرض الشركة بإيجاز

 EXPORT ET NEGOCE DE TOUS

.PRODUIT



20679 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

 RUE 10 (: عنوان املقر االجتناعي)
 LIBERTE 3°ETG APPT N°5 -

.20000 CASABLANCA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MINA SEGDALI الس دة)
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 MINA SEGDALI الس د)
 CASA 20000 عنوانه)ا))

.CASABLANCA MAROC
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 MINA SEGDALI الس د)
 CASA 20000 20000 عنوانه)ا))

MAROC
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

مارس)2022)تحت رقم)817843.
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MAGIC CONSEIL

MEZ DIGISERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL
 BD(MOUKAWAMA(ETG 6 81
 N° 11  – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MEZ DIGISERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
 RUE 10 وعنوان مقرها اإلجتناعي
 LIBERTE 3° ETG(APPT(N°5 -

20000 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
536711

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف 9اير) (28

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 MEZ (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.DIGISERVICE
 IMPORT(:(غرض الشركة بإيجاز
 EXPORT ET NEGOCE DE TOUS

.PRODUITS
 RUE 10 (: عنوان املقر االجتناعي)
 LIBERTE 3° ETG APPT N°5 -

.20000 CASABLANCA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 EL MEZOUARI SAAD الس د)
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 EL MEZOUARI الس د)
 CASA 20000 عنوانه)ا)) (SAAD

.CASABLANCA MAROC
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 EL MEZOUARI الس د)
 CASA 20000 عنوانه)ا)) (SAAD

CASABLANCA MAROC
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

مارس)2022)تحت رقم)817844.
123I

MAGIC CONSEIL

YOUSSEF JHL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MAGIC CONSEIL
 BD(MOUKAWAMA(ETG 6 81
 N° 11  – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

YOUSSEF JHL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
 RUE 10 وعنوان مقرها اإلجتناعي
 LIBERTE 3° ETG(APPT(N°5 -

.20000 CASABLANCA(MAROC
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.50808(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (20 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 YOUSSEF الوح د) الشريك  ذات 
درهم) (100.000 مبلغ رأسنالها) ( (JHL
 RUE  10 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
 LIBERTE 3° ETG APPT N°5 -
 20000 CASABLANCA MAROC

نت جة ل):)توق ف النشاط.
 RUE 10 و حدد مقر التصف ة ب)
 LIBERTE 3° ETG APPT N°5 -

 .20000 CASABLANCA MAROC
و عين:

و) الجحري  ( يوسف) الس د)ة))
عنوانه)ا))حي العدير)1)تجزئة النهضة)
 ouazan  20000 وزان) (164 رقم)

maroc))كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)))8413.

124I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Ste Cyclamed  S.a.r.l
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC

Ste(Cyclamed  S.a.r.l شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 707 
رقم 770 التنديد الع ون - 70000 

الع ون املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.332(7

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عب�سى)) بشرى  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (300
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
أكتوار) (18 بتاريخ) صقلي  ( محند)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)21)أكتوار)

2022)تحت رقم)3116/2022.

125I

FIDUCIAIRE 2006

TEXMARA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
TEXMARA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 47 شارع 

لال ياقوت الطابق 5 - 20000 
الدرالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.3451(7
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الس د))ة))زكرياء)لعشوبي)
0)4)حصة اجتناع ة من أصل)0)4 
محسن) )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

اسكالنط بتاريخ)14)شتن 9)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842058.

126I
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LA DILIGENCE COMPTABLE

AIT MATRN LKHIR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
AIT MATRN LKHIR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي قطعة رقم 
1) تجزئة نادية متجر رقم 1 بنسودة 

- 30050 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.456(1

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (17 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 AIT MATRN ذات الشريك الوح د)
LKHIR))مبلغ رأسنالها)100.000,00 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
متجر) نادية  تجزئة  ((1 رقم) قطعة 
رقم)1)بنسودة)-)30050)فاس املغرب)
الصعواات املال ة و عدم) (: نت جة ل)
تحق ق أهداف الشركة املسطرة في)
الفصل الثالث من القانون األسا�سي..
قطعة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 1 رقم) متجر  نادية  تجزئة  ((1 رقم)

بنسودة)-)30050)فاس املغرب.)
و عين:

و) الكناش  ( انس) الس د)ة))
عنوانه)ا))رقم)37)مصنودة))30000 

فاس املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)2)55.
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CABINET FICOR

MANASSIK AL MOLABBI
إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار الب ضاء 
املغرب

 MANASSIK AL MOLABBI
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 52 شارع 
الزرقطوني اقامة الر�سى الطابق 
الثالث الشقة 23 - 20200 الدار 

الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.34516

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
توس ع مهام املسي9 الوح د للشركة)
جل) إجراء) امكان ة  ايضا:) لتشنل 
واملبادلة) ( ,الشراء) الب ع) معامالت 
للعقارات او األصول التجارية،)انشاء)
تجاري،) اصل  او  عقار  على  رهن 
لنشاط) مشابه  نشاط  اي  مزاولت 
الشركة ودلك بدون الحاجة ملوافقة)

من باقي الشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
الوح د) املسي9  مهام  توس ع  مايلي:)

للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842168.
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TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ANDALOUCIA INGE ET
DESIGN

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE ANDALOUCIA INGE ET
DESIGN شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي هكو 
زنقة ت 26 رقم 07 وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.28803

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022)تقرر حل)
 STE(شركة ذات املسؤول ة املحدودة
  ANDALOUCIA INGE ET DESIGN
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
هكو) حي  اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
 60000 (- 07)وجدة) 26)رقم) زنقة ت)
وجدة املغرب نت جة ل):)عدم تحق ق)

الهدف االجتناعي للشركة.
و حدد مقر التصف ة ب حي هكو)
 60000 (- 07)وجدة) 26)رقم) زنقة ت)

وجدة املغرب.)
و عين:

و) سبح  بن  ( ادريس) الس د)ة))
عنوانه)ا))حي هكو زنقة ت)26)رقم)07 
وجدة)60000)وجدة املغرب كنصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)3110.
12(I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 MILLE ET UNE
PRODUCTIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رش د و عبد 
الكريم الخطابي،عنارة مركز أعنال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

  MILLE ET UNE PRODUCTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 72 ، 

زنقة الحرية جليز - 40000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.6531
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بله ت)) بشرى  )ة)) الس د) تفويت 
 100 حصة اجتناع ة من أصل) (50
 MARIE )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

COURTIN)بتاريخ)01)غشت)2022.
بله ت)) بشرى  )ة)) الس د) تفويت 
 100 حصة اجتناع ة من أصل) (50
نور الدين) )ة)) الس د) ( حصة لفائدة)

حنوزكي بتاريخ)01)غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140581.
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  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

LADIES FIRST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طف ل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 0000)، طنجة املغرب
LADIES FIRST شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 
فاس ،ركن ابن طف ل إقامة دياموند 
الطابق األول مكتب رقم 3 ، طنجة - 

0000) طنجة املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.11306(



20681 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 16)شتن 9) املؤرخ في)
LADIES FIRST)شركة ذات مسؤول ة)
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
،ركن) فاس) شارع  اإلجتناعي  مقرها 
الطابق) دياموند  إقامة  طف ل  ابن 
األول مكتب رقم)3)،)طنجة)-)0000) 
لصعواات) نت جة  املغرب  طنجة 

مال ة.
و عين:

و) الرااطي  ( عواطف) الس د)ة))
أوروغواي) مساال  شارع  عنوانه)ا))
رقم)28)طنجة)0000))طنجة املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
شارع) وفي  (2022 أكتوار) (16 بتاريخ)
فاس)،ركن ابن طف ل إقامة دياموند)
الطابق األول مكتب رقم)3)،)طنجة)-)

0000))طنجة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11754.
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جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

OUANA NORD
إعالن متعدد القرارات

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 3000)، تطوان املغرب
OUANA NORD »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 26 شارع 
املهدي بن تومرت تطوان تطوان 

3000) تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.13475

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ألف) عشرين  من  املال  رأس  زيادة 
إلى مائتي) درهم)) (20.000.00( درهم)

ألف درهم))200.000.00)درهم).

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
توس ع غرض الشركة إلى:))))))*)ترم م)
وإعادة تطوير املباني القدينة واملعالم)
التاريخ ة.))))))*)تصن ع وتسويق الزل ج)
وجن ع أنواع املنتجات املصنوعة من)

الطين الحرفي وشبه الحرفي)؛
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
أن) املتبادل  باالتفاق  الشركاء) يقرر 
تلتزم الشركة بالتوق ع الوح د للندير)
الس دة وه بة طراز او الشريك االول)
الس د نصيب طراز او الشريك الثاني)

الس د اشرف الخراز
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
توس ع غرض الشركة إلى:))))))*)ترم م)
وإعادة تطوير املباني القدينة واملعالم)
التاريخ ة.))))))*)تصن ع وتسويق الزل ج)
وجن ع أنواع املنتجات املصنوعة من)

الطين الحرفي وشبه الحرفي)؛
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ألف) عشرين  من  املال  رأس  زيادة 
إلى مائتي) درهم)) (20.000.00( درهم)
)200.000.00)درهم).)تم) ألف درهم)
ألف) مائتي  بنبلغ  املال  تحديد رأس 
درهم))200.000.00)درهم))،)مقسنة)
مائتي درهم) (، )1000))سهم) إلى ألف)
مكتتب) (، للسهم) درهم)) (200.00(
بالكامل ومدفوع بالكامل ومخصص)
بنا يتناسب مع مساهناتهم) للشركاء)
في:)منحت إلى:)))))))))))-)ثالثنائة وأربعون)
طراز.))))))))))) وه بة  للس دة  ((340( جزء)
-)ثالثنائة وثالثون جزء))330))للس د)
نصيب الطراز.)))))))))))-)ثالثنائة وثالثون)

سهًنا))330))لألستاذ أشرف الخراز
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
أن) املتبادل  باالتفاق  الشركاء) يقرر 
تلتزم الشركة بالتوق ع الوح د للندير)
الس دة وه بة طراز او الشريك االول)
الس د نصيب طراز او الشريك الثاني)

الس د اشرف الخراز
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)14)أكتوار)

2022)تحت رقم)))20.
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

HARMONYBENFAMILY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــنــراكـــشـ ــ ـن مــكــتــب 
رقـــم  4 جليز ، 40000، مراكش 

املغرب

HARMONYBENFAMILY شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مراكش 

غولف س تي قطعة ا 7  عنارة 25 

شقة 457 املكتب على اليسار  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HARMONYBENFAMILY

ب ع) :)شراء) غرض الشركة بإيجاز)

املنازل))الشقق العنارات....

الت9ويج العقاري).

مراكش) (: املقر االجتناعي) عنوان 

 25 عنارة) ( (7 غولف س تي قطعة ا)

(- ( اليسار) على  املكتب  (457 شقة)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الشو) نينو  ل نا  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د كنال بنهنو)):))00))حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة ل نا نينو الشو عنوانه)ا))
اواال) مد ل  ( اقامة غولف س تس)
 40000 ( الثاني) الطابق  (163012

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) ( بنهنو) كنال  الس د 
طوااز) مد ل  س تي  غولف  اقامة 
3    40000)مراكش) 77)شقة) عنارة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( بنهنو) كنال  الس د 
طوااز) مد ل  س تي  غولف  اقامة 
3    40000)مراكش) 77)شقة) عنارة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140473.
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CONCILIUM EXPERTISE

 MOTUL AFRIQUE DU
NORD ET DE L’OUEST

إعالن متعدد القرارات

CONCILIUM EXPERTISE
), زنقة مو�سى ابن نصي9، الطابق 
الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 
الدار الب ضاء ، 20060، الدار 

الب ضاء املغرب
 MOTUL AFRIQUE DU NORD

ET DE L’OUEST »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: كازا - 

أنفا 58 ، الطابق الثاني ، كور 1 ، 
مدينة الدار الب ضاء املال ة - - الدار 

الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.3(5121

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
أن) الوح د  املساهم  يقرر  مايلي:)
بأي) صح ح  بشكل  ستلتزم  الشركة 
عنل أو مستند ذي طب عة مصرف ة)



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20682

ومال ة من  الل التوق ع الفردي أو)

لألسقف) وفًقا  للنديرين  املنفصل 

الوح د) التوق ع  (• ( أدناه:) املفصلة 

تقل) دفعة  أي  على  املديرين  ألحد 

(• ؛) درهم) (500.000.00 عن) ق نتها 

توق ع املديرين على أي دفعة تت9اوح)

بين)500.000)و)2.000.000)درهم.)•)

حظر التوق ع على أي دفعة تزيد على)

2،000،000.00)درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

أن) الوح د  املساهم  يقرر  مايلي:)

بأي) صح ح  بشكل  ستلتزم  الشركة 

عنل أو مستند ذي طب عة مصرف ة)

ومال ة من  الل التوق ع الفردي أو)

لألسقف) وفًقا  للنديرين  املنفصل 

الوح د) التوق ع  (• ( أدناه:) املفصلة 

تقل) دفعة  أي  على  املديرين  ألحد 

(• ؛) درهم) (500.000.00 عن) ق نتها 

توق ع املديرين على أي دفعة تت9اوح)

بين)500.000)و)2.000.000)درهم.)•)

حظر التوق ع على أي دفعة تزيد على)

2،000،000.00)درهم.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842866.
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ABA GESTION SARLAU

2B ESPACE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

2B ESPACE  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42 الطابق 

6 مكاتب أشرف - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

74261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 2B (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم

تجارة)

أشغال متنوعة).

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

عبدالكريم بنجلون رقم)42)الطابق)6 

مكاتب أشرف)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 50.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس دة به جة باحو):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) باحو  به جة  الس دة 

21)زنقة كندر الشقة)))األطلس م ج)

30000)فاس املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) بقي  إبراه م  الس د 

زنقة) (4 الطابق) (( الشقة) (21 عنارة)

فاس) (30000 ( ( ج) م  األطلس  كندر 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5647.
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PUSH CENTER

LOZA SAKANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
LOZA SAKANE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 7 زنقة 

احند توكي الطابق 2 الشقة 
10 الدار الب ضاء  الدار الب ضاء  

20000 الدار الب ضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(343
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LOZA (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.SAKANE
مباني أو) (: غرض الشركة بإيجاز)
مطور عقارات أو أعنال أو إنشاءات)

مختلفة))مقاول).
زنقة) (7 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
احند توكي الطابق)2)الشقة)10)الدار)
الب ضاء))الدار الب ضاء))20000)الدار)

الب ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د الحاج عنري):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 ( (: الس د م نة لوزة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عنري  الحاج  الس د 
اوالد) عبو  بن  مشرع  كشاشة  دوار 
سطات) ( (20000 سطات) بوزيري 

املغرب.

عنوانه)ا)) لوزة  م نة  الس دة 
 1 الطابق) االطلس  اقامة  (1 شقة)
  20000 شارع الجيش امللكي سطات)

سطات املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) عنري  الحاج  الس د 
اوالد) عبو  بن  مشرع  كشاشة  دوار 
سطات) (20000 سطات) بوزيري 

املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842283.
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PLANETE VIS

PLANETE VIS 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

PLANETE VIS
رقم )1 زنقة 2 بالد مقران حي 
املصلى ، 30000، فاس املنلكة 

املغرا ة
 PLANETE VIS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 50 شارع 
محند الخامس  املدينة الجديدة  

30000 فاس املنلكة املغرا ة.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.25(53

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يول وز)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
املدينة) ( الخامس) شارع محند  (50«
املنلكة) فاس  (30000 ( الجديدة)
بالد) (2 زنقة) (1( »رقم) إلى) املغرا ة«)
فاس)) (30000 (- ( املصلى) حي  مقران 

املنلكة املغرا ة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4331.

137I
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El BACHTIRI MOHAMMED

FES CITY PROPRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

El BACHTIRI MOHAMMED
 rue(laalouj(lakbira(seffah(fes 20

، 30000، Fes(Maroc
FES CITY PROPRE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 410 زنقة 
23 بلوك ك2 حديقة واد فاس فاس 

- 30000 فاس املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.68725

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 26)شتن 9) املؤرخ في)
ذات) شركة  (FES CITY PROPRE
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
بلوك ك2  (23 زنقة) (410 اإلجتناعي)
حديقة واد فاس فاس)-)30000)فاس)

املغرب نت جة الفالس الشركة.
و عين:

الس د)ة))نهاد))عطاري و عنوانه)ا))
شارع) الدفل  ساق ة  حي  كرر  (11
مرت ل) (03 زنقة) ع اض  القا�سي 
)ة)) كنصفي) املغرب  مرت ل  ((3150

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)26)شتن 9)2022)وفي)410)زنقة)
23)بلوك ك2)حديقة واد فاس فاس)

- 30000)فاس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)8/022)42.
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Medall(Project

 TROIS -M COURTAGE
MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة

Medall(Project
 AGADIR(AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA(OU(TANANE
املغرب

 TROIS -M(COURTAGE(MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 252 شارع 
إبن اله تم املنطقة الصناع ة تاس ال 
إنزكان أكادير الكبي9 - 86350 نزكان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.26113

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)06)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
املنطقة) اله تم  إبن  شارع  (252«
أكادير) إنزكان  تاس ال  الصناع ة 
املغرب«) نزكان  (86350 (- الكبي9)
ب بي) س دي  لباكر  حا�سي  »دوار  إلى)
شتوكة) (80000 (- باها) أيت  شتوكة 

أيت باها))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
05)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)50)1.
13(I

ائتنان ة زهي9

TRIOMPHE 2023
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة زهي9
زنقة ابن عائشة عنارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 ك ليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
TRIOMPHE 2023 شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة جواد )10 

الطابق الثالث الشقة رقم 43 جليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(8(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TRIOMPHE 2023

-)تجهيز و) (: غرض الشركة بإيجاز)

تزين الدور بالديكور و األفرشة.)

و) التصدير  في  وس ط  أو  تاجر  (-

اإلستي9اد.

-)بائع بالتقس ط للديكور وز رفة)

الشقق و املحالت..

عنوان املقر االجتناعي):)شارع عبد)

 10( جواد) إقامة  الخطابي  الكريم 

جليز) (43 الطابق الثالث الشقة رقم)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ل زار) الدين  عالء) أحند  الس د 

درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ل زار) الدين  عالء) أحند  الس د 

عنوانه)ا))الحي املحندي شارع عالل)

 12 رقم) األحباس  عنارة  الفا�سي 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

ل زار) الدين  عالء) أحند  الس د 

عنوانه)ا))الحي املحندي شارع عالل)

 12 رقم) األحباس  عنارة  الفا�سي 

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140516.

140I

cherkaouaudit

 GENERALE INDUSTRIE
RENOVATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

cherkaouaudit
 bd(moulay(youssef(résidence
 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger(maroc
 GENERALE INDUSTRIE

RENOVATION  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي لالشف ة 
زنقة 17 رقم 8 - 0000) طنجة  

املنلكة املغرا ة.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.26051

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
 (0000  -  8 رقم) (17 »لالشف ة زنقة)
طنجة))املنلكة املغرا ة)»)إلى)»ملتقى)
شارع مراكش و شارع تارودانت إقامة)
أبراج طنجة بلوك)))رقم)) - 0000) 

طنجة)))املنلكة املغرا ة)».
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 9) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)248822.
141I

cherkaouaudit

 GENERALE INDUSTRIE
RENOVATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cherkaouaudit
 bd(moulay(youssef(résidence
 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger(maroc
 GENERALE INDUSTRIE

RENOVATION  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: ملتقى 
شارع مراكش و شارع تارودانت 

إقامة أبراج طنجة بلوك ) رقم ) - - 
طنجة  املنلكة املغرا ة.
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»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.26051

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يون و)2022

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:) مقتض ات  مع  للشركة 

)للتعديالت التي جرت تم تح ين)
ً
نضرا

القانون األسا�سي للشركة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتن 9) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)257434.

142I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

SMG SOLUTIONS SNC
شركة التضامن

حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن )6 ارض الصغي9، 

الطابق الثاني ، 28800، املحندية 

املغرب

SMG SOLUTIONS SNC شركة 

التضامن)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

فلسطين اقامة الخصاص رقم1  - 

28800 املحندية املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.22613

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتوار)2022)تقرر حل)

 SMG SOLUTIONS(شركة التضامن

درهم) (10.000 مبلغ رأسنالها) ( (SNC

شارع) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 

 - الخصاص رقم1   اقامة  فلسطين 

(: املحندية املغرب نت جة ل) (28800

عدم وجود دعم للنؤسسات املال ة.

شارع) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 - الخصاص رقم1   اقامة  فلسطين 

28800)املحندية املغرب.)

و عين:
و) كريب  ( سن ة) الس د)ة))
 208 تجزئة عين تكي رقم) عنوانه)ا))
املحندية املغرب) (28815 بني يخلف)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
شارع) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 

فلسطين اقامة الخصاص رقم1 
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2076.
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EGSM

 LABORATOIRE DES
BETONS ET DES SOLS

إعالن متعدد القرارات

EGSM
 RUE(Med(EL(BEQUAL, IMM.

 CLARISSE,  2EME(ETAGE, APPT.
N°04, GUELIZ ، 40000، مراكش 

املغرب
 LABORATOIRE DES BETONS ET
DES SOLS »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: 502, 
تجزئة املسار, طريق أسفي - - 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.216(7

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
تنت املوافقة على استقالة) (* مايلي:)
من) (EL( KHAYATI( Hicham ( الس د)

منصبه كنيسر للشركة))
على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 
 EL KITMANI الس د) تع ين  مايلي:)

Mohamed))مسي9ا للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:12- رقم) بند 
 EL KITMANI الس د) تع ين  مايلي:)
(: للشركة) مسي9ا  ( (Mohamed
 LABORATOIRE DES BETONS ET
DES SOLS))و دلك ملدة غي9 محدودة.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)3)1405.
144I

FIRST TRAITEUR

FIRST ASIAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIRST ASIAN
تجزئة املسار رقم 785 املسار ، 

40000، مراكش املغرب
FIRST ASIAN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

املسار رقم 785  الطابق االول شقة 
1 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((41

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 FIRST (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.ASIAN
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق االول شقة) ( (785 املسار رقم)

1 - 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: كوهن) مش ل  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د مش ل كوهن عنوانه)ا))13 
باريس) (75000 اغننيي) سدت  زنقة 

فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د مش ل كوهن عنوانه)ا))13 
باريس) (75000 اغننيي) سدت  زنقة 

فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140571.
145I

FIRST TRAITEUR

FIRST TRAITEUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIRST TRAITEUR
تجزئة املسار رقم 785 املسار ، 

40000، مراكش املغرب
FIRST TRAITEUR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

املسار رقم 785  الطابق االول شقة 
1 - 40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((3(

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 FIRST (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.TRAITEUR
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غرض الشركة بإيجاز):)الحلويات)
و تريتور.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق االول شقة) ( (785 املسار رقم)

1 - 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كوهن) مش ل  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كوهن  مش ل  الس د 
 75000 اغننيي) سدت  (13 زنقة)

باريس فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) كوهن  مش ل  الس د 
 75000 اغننيي) سدت  (13 زنقة)

باريس فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140571.

146I

cherkaouaudit

NJ INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

cherkaouaudit
 bd(moulay(youssef(résidence
 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger(maroc
NJ INTERNATIONAL   شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع  
يوسف إبن تاشفين إقامة شاوية 

زنقة الشه د رضا الطابق 4 رقم 21 
- 0000) طنجة  املنلكة املغرا ة.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.12485(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)16)شتن 9)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

إقامة) تاشفين  إبن  يوسف  ( »شارع)

 4 الطابق) شاوية زنقة الشه د رضا 

املنلكة) ( طنجة) ((0000  -  21 رقم)

زنقة) (31 »حي مرشان) إلى) (« املغرا ة)

بني منصور))-)0000))طنجة)))املنلكة)

املغرا ة)».

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258636.

147I

دن ا صوج م

ste spertram sarl
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

دن ا صوج م

261 شارع عبد املومن الطابق 

األول رقم 3 الدارالب ضاء ، 2022، 

الدارالب ضاء املغرب

ste(spertram(sarl شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي ))، زنقة 

38، جن لة 5، الدارالب ضاء - 2022 

الدارالب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.71337

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2016 يول وز) (21 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)

رأسنالها) مبلغ  ( (ste( spertram( sarl

مقرها) وعنوان  درهم  (200.000,00

(،5 جن لة) (،38 زنقة) (،(( اإلجتناعي)

الدارالب ضاء) (2022 (- الدارالب ضاء)

الشركة) اغالق  (: ل) نت جة  املغرب 

بسبب الخسارة.

و حدد مقر التصف ة ب)))،)زنقة)

38،)جن لة)5،)الدارالب ضاء)-)2022 

الدارالب ضاء)املغرب.)

و عين:
و) ( ايت بلع د) ( ( ( أحند) الس د)ة))
51،رقم) الزنقة) (،5 جن لة) عنوانه)ا))
)،الدارالب ضاء))2022)الدارالب ضاء)

املغرب))كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

نون 9)2016)تحت رقم)00617111.

148I

idaraty

 GROUPE ASSISTANCE
ALLOUCHI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger(maroc

 GROUPE ASSISTANCE
ALLOUCHI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النهضة 

264 الزنقة 1) رقم 2 الطابق 2 
رقم3 - 0000) طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.114337
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
علو�سي) )ة)) الد  الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن 9) (05 بتاريخ) اوفكي9ن  محند 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11668.

14(I

ديوان الخدمات

STE B.B.B TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ديوان الخدمات
شارع محند الخامس رقم 4) س دي 

قاسم ، 16000، س دي قاسم 
املغرب

STE B.B.B TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
ول لي رقم 727 - 16000 س دي 

قاسم املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.27873

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ادريس) )ة)) الس د) تفويت 
اجتناع ة) حصة  (1.000 بوطراوش)
لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 
 22 بتاريخ) منسوب  مراد  )ة)) الس د)

غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( االبتدائ ة بس دي قاسم)

أكتوار)2022)تحت رقم))52.
150I

cherkaouaudit

 TECHNIQUES DE«
 CONFORTEMENT ET

  TRAVAUX SPECIAUX «
  SARL PAR ABREVIATION  «

« TECOTRAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

cherkaouaudit
 bd(moulay(youssef(résidence
 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger(maroc
 TECHNIQUES DE«

 CONFORTEMENT ET TRAVAUX
 SPECIAUX «  SARL(PAR



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20686

 » ABREVIATION  »  TECOTRAS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي يوسف إقامة ياسين 2 

الطابق 4 رقم )3 - 0000) طنجة  

املنلكة املغرا ة.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.10(445

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (03 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 

»500.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)

إدماج احت اطي أو أرااح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258632.

151I

AJBAR CONSULTING

STE QPLAST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux(Nour(Rue(EL(Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30000، FES

املغرب

STE QPLAST شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

األول قطعة 104 الحي الصناعي عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.QPLAST
صنع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات ومواد البناء.
أنواع) جن ع  وتوزيع  تسويق  (-

منتجات ومواد البناء.
-)استي9اد منتجات ومواد البناء

لحساب) البضائع  نقل  مقاول  (-
الغي9.

املعامالت) جن ع  عام  وبشكل  (-
املال ة) واألوراق  والتجارية  املال ة 
أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية 
غي9 مباشر باملوضوع أعاله من أجل)
تسه ل وتعزيز نشاط الشركة وكذلك)

تطويرها..
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
األول قطعة)104)الحي الصناعي عين)

الشقف)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العبا�سي) غازي  سع د  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  ((00   :

للحصة.
ادري�سي) ملولي  هللا  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (100   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العبا�سي) غازي  سع د  الس د 
اوالد) اإلسناعل ة  اقامة  عنوانه)ا))

الط ب)30000)فاس املغرب.
ادري�سي) ملولي  هللا  عبد  الس د 
عنوانه)ا))تجزئة فض لة اقامة ر�سى)
الشقة)5)طريق عين الشقف)30000 

فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
العبا�سي) غازي  سع د  الس د 
اوالد) اإلسناعل ة  اقامة  عنوانه)ا))

الط ب)30000)فاس املغرب
ادري�سي) ملولي  هللا  عبد  الس د 
عنوانه)ا))تجزئة فض لة اقامة ر�سى)
الشقة)5)طريق عين الشقف)30000 

فاس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4347.
152I

BMA PARTNERS

LAZIG FOOD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LAZIG FOOD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 زنقة 
ص 9ي بوجنعة شقة 6 الطابق 
1 الدار الب ضاء - 20250 الدار 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.454667

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 14)شتن 9) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
  LAZIG FOOD الوح د) الشريك 
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
زنقة) (12 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
 1 الطابق) (6 شقة) بوجنعة  ص 9ي 
الدار الب ضاء)-)20250)الدار الب ضاء)

املغرب نت جة ل):)تصف ة مسبقة.
زنقة) (12 و حدد مقر التصف ة ب)
 1 الطابق) (6 شقة) بوجنعة  ص 9ي 
الدار) (20250 املغرب) الدار الب ضاء)

الب ضاء)املغرب.)
و عين:

و) لحري�سي  ( أنس) الس د)ة))
دار) النورس  تجزئة  (357 عنوانه)ا))
بوعزة))27233)الدار الب ضاء)املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)12)زنقة)
 1 الطابق) (6 شقة) بوجنعة  ص 9ي 

الدار الب ضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))4))83.
153I

BMA PARTNERS

MADELIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MADELIA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 23 زنقة 
النورس ض عة بريطون حي الراحة 

الحي الحسني الدار الب ضاء - 
20200 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري  

.518103
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 01)شتن 9) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (MADELIA الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
النورس) زنقة  (23 اإلجتناعي) مقرها 
الحي) الراحة  حي  بريطون  ض عة 
الحسني الدار الب ضاء)-)20200)الدار)
تصف ة) (: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء)

مسبقة.
23)زنقة) و حدد مقر التصف ة ب)
الراحة) حي  بريطون  النورس ض عة 
الحي الحسني الدار الب ضاء)-)20200 

الدار الب ضاء)املغرب.)
و عين:

الس د)ة))غ ثة)))بكاري و عنوانه)ا))
34)تجزئة رين ني س دي عبد الرحنن)
املغرب) الب ضاء) الدار  (20180

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)23)زنقة)
الراحة) حي  بريطون  النورس ض عة 

الحي الحسني الدار الب ضاء



20687 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840131.
154I

BMA PARTNERS

SOGEXHO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOGEXHO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 زنقة 

العق د محند محرود  الدار الب ضاء 
- 20250 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.870(3
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  ( (SOGEXHO
مقرها) وعنوان  درهم  (5.000.000
محند) العق د  زنقة  (5 اإلجتناعي)
محرود))الدار الب ضاء)-)20250)الدار)
تصف ة) (: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء)

مسبقة.
زنقة) (5 و حدد مقر التصف ة ب)
العق د محند محرود))الدار الب ضاء)
املغرب)20100)الدار الب ضاء)املغرب.)

و عين:
و) فالندري  ( جي9ار) الس د)ة))
الكريم) عبد  شارع  (62 عنوانه)ا))
الب ضاء) الدار  (20250 الخطابي)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
زنقة) (5 (: الوثائق املتعلقة بالتصف ة)
العق د محند محرود))الدار الب ضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))1))83.
155I

BMA PARTNERS

BO DECO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BO DECO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 18 زنقة 

نورماندي الطابق السفلي الدار 

الب ضاء - 20002 الدار الب ضاء 

املغرب.

قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 

.35051(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر حل) (2022 يناير) (24 املؤرخ في)

مسؤول ة) ذات  شركة  (BO DECO

محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)

وعنوان) درهم  (500.000 رأسنالها)

18)زنقة نورماندي) مقرها اإلجتناعي)

(- الب ضاء) الدار  السفلي  الطابق 

الدار الب ضاء)املغرب نت جة) (20002

لتصف ة مسبقة.

و عين:

و) بنكي9ان  ( سلمى) الس د)ة))

ف ال) سلوم  زنقة  ل ج  عنوانه)ا))

الب ضاء) الدار  الدئاب  عين  بنكي9ان 

املغرب) الب ضاء) الدار  (20052

كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

زنقة) (18 وفي) (2022 ماي) (31 بتاريخ)

الدار) السفلي  الطابق  نورماندي 

الب ضاء) الدار  (20002 (- الب ضاء)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840754.

156I

BMA PARTNERS

 SOCIETE MARITIME ET
 DE TRANSIT DU SOUSS -

SOUSS TRANSIT
إعالن متعدد القرارات

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MARITIME ET DE

 TRANSIT(DU(SOUSS - SOUSS
TRANSIT »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: عنارة 

موريطان ا  شارع محند الخامس - 
أكادير - 80007 أكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.1(1(
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
والس د) الرزاني  الد  الس د  ب ع 
الرزاني مج د والس دة واساي زينة)
والس دة الرزاني نادية))5.000)حصة)
مكزاري) الس د  لفائدة  اجتناع ة 

محند وه ب)))
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
و) (6 الفصالن) لدلك  نت جة  تعديل 

7من القانون األسا�سي للشركة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) الرزاني  الد  الس د  استقالة 

مهامه كنسي9
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
مكزاري محند وه ب) ( تع ين الس د)

كنسي9 للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
نت جة كل ما سبق))تم تح ين و إعادة)
للشركة)) األسا�سي  القانون  ( ص اغة)
وفقا لقانون الشركة دات املسؤول ة)

املحدودة بشريك وح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:))
الشريك) طرف  من  املقدم  املبلغ 

الوح د)500.000)درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))
مقسم) درهم  (500.000 الرأسنال)
درهم) (100 حصة بق نة) (5.000 إلى)
الس د) الواحدة.ينلكها  للحصة 
مكزاري محند وه ب بصفته))شريكا)

وح دا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)21)118.

157I

ORCOM FIDUS CONSULTING

REEM›S DAY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

REEM›S DAY  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي املنزه اقامة 
اركاني  B 15 الطابق التاني الشقة 
15 شارع الجيش املتكي اكادير  - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
531(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.REEM’S DAY
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجن ل وا ع املنتوجات التجن ل ة.
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املنزه) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
التاني) الطابق  (B 15 ( اركاني) اقامة 
الشقة)15)شارع الجيش املتكي اكادير))

- 80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة سك نة الع ا�سي)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الع ا�سي)) سك نة  الس دة 
 06 الشقة) (27 اقامة رقم) ( عنوانه)ا))
 80000 اكادير) امللكي  الجيش  شارع 

اكادير املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الع ا�سي)) سك نة  الس دة 
 06 الشقة) (27 اقامة رقم) ( عنوانه)ا))
 80000 اكادير) ( شارع الجيش امللكي)

اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (17 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)118834.

158I

ديوان الخدمات

STE B.B.B TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

ديوان الخدمات
شارع محند الخامس رقم 4) س دي 

قاسم ، 16000، س دي قاسم 
املغرب

STE B.B.B TRANS  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
ول لي رقم 727   16000 س دي 

قاسم املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.27873

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 23)غشت) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

منسوب مراد كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ ة بس دي قاسم)

أكتوار)2022)تحت رقم))52.

15(I

مكتب املوثق توف ق أبوفراس

 ATLAS DOLPHIN
PARTNERS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

مكتب املوثق توف ق أبوفراس
اقامة امل ل الطابق االول شارع 

افرناج مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

  ATLAS DOLPHIN PARTNERS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي مراكش، 
جليز، رقم 2)، شارع الزرقطوني، 

شقة رقم 5 - 40000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.10842
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 يول وز) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))محند الحبيب)) تفويت الس د)
من) اجتناع ة  حصة  (50 ال 9دعي)
)ة)) الس د) ( 100)حصة لفائدة) أصل)

ياسين))زعي بتاريخ)05)يول وز)2022.
)ة))محند الحبيب)) تفويت الس د)
من) اجتناع ة  حصة  (50 ال 9دعي)
)ة)) الس د) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
حن د))سباع بتاريخ)05)يول وز)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
13)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140355.

160I

FIDOLIN

ID FLASH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
ID FLASH شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس الرقم 2 حي النهضة 
القرية سال - 11000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

3664(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (05
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ID (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FLASH
التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستي9اد.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
حي النهضة) (2 محند الخامس الرقم)

القرية سال)-)11000)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د محند أموس)):))340)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د أمين الداودي):))330)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 330 ( (: الس د محند ايت مو�سى)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
الس د محند أموس)):)340)بق نة)

100)درهم.
الس د أمين الداودي):)330)بق نة)

100)درهم.

 330 (: الس د محند ايت مو�سى)
بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الداودي  أمين  الس د 
شقة) دار2) عنارة  مسعودة  إقامة 
سال) (11000 سال) سبتة  باب   ارج 

املغرب.
مو�سى) ايت  محند  الس د 
رقم) الشرقاوي  تجزئة  عنوانه)ا))
سال) (11000 1 ارج باب سبتة سال)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( أموس) محند  الس د 
باب) 1 ارج  رقم) الشرقاوي  تجزئة 

سبتة سال)11000)سال املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (07 بتاريخ) ( بسال) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)527)3.
161I

BCMF

ب س ش  كاترينغ اند 
كونسيلتينغ

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عنارة ثنان نخالت 
رقم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
ب س ش  كاترينغ اند كونس لتينغ 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي الحسن االول  عنارة سيبام 
بلوك س الطابق الرابع رقم 10  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(4(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (23
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوح د) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
ب س) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

ش))كاترينغ اند كونس لتينغ.
غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

في التس ي9.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عنارة سيبام) ( موالي الحسن االول)
 -   10 رقم) الرابع  الطابق  بلوك س 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الشك في) بدر  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الشك في  بدر  الس د 
تجزئة الصفصاف رقم)355  40000 

مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الشك في  بدر  الس د 
تجزئة الصفصاف رقم)355  40000 

مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
05)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140051.
162I

BELGAZI ALI

DEGAS
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امي9 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

0000)، طنجة املغرب
DEGAS »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 5 زنقة 
الفرابي. - 0000) طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.1667
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
وفاة الشريك الوح د.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الس دة) (1- ( الحصص) توزيع  اعادة 
جان ماري))125حصة),)-2)الس دة ان)
3)-)الس دة فالي9ي) 125)حصة) ماري)
62)حصة)4)-)الس دة ال كساندرا)62 
حصة))))-5)))الس دة لورون)62)حصة)
-6)الس دة ناتالي)62)حصة و حصتين)

للش ع.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تع ين مسي9 جديد الس دة ان ماري)
بفرنسا) مق نة  لو�سي  كونسطونس 

28000)شارتر))1-)زنقة دي با بوغ.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل الفصول)7,13,16.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258560.

163I

ALLEGEANCE CONSULTING

IKAMAT AL JISR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة ل نى رقم 51&50 

، 0000)، طنجة املغرب
IKAMAT AL JISR  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 0000) طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التق  د في السجل التجاري 
.3283(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))0)شتن 9)2022)تم اإلعالم)
و) االدري�سي  احند  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
شتن 9) (27 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):
((، ( االدري�سي) ( محند) الس د)ة))

4),10)حصة.
((، ( االدري�سي) ( انس) الس د)ة))

4),10)حصة.
((، ( االدري�سي) ( حفصة) الس د)ة))

5,47)حصة.
((، ( االدري�سي) ( عائشة) الس د)ة))

5,47)حصة.
الس د)ة))نعنة))االدري�سي))،))5,47 

حصة.
الس د)ة))كوثر))االدري�سي))،))5,47 

حصة.
الس د)ة))وفاء))لعرو�سي))،))6,25 

حصة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258512.
164I

ALLEGEANCE CONSULTING

IKAMAT AL JISR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة ل نى رقم 51&50 

، 0000)، طنجة املغرب
IKAMAT AL JISR  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 0000) طنجة املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.3283(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) )0)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

االدري�سي))محند))كنسي9 آ ر
تبعا لوفاة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258512.
165I

Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

DAOUD JAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Sté(ATM - art(tendance
management-sarl

شارع قسو مداح،عنارة 
بنعصنان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب
DAOUD JAD شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 

بناني ا وان رقم 2 زاوية شارع فاس 
وجدة تازة - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
6743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DAOUD JAD
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الح واني
االشغال املختلفة

التجارة الحرة.
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
2)زاوية شارع فاس) بناني ا وان رقم)

وجدة تازة)-)35000)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 40.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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400)حصة) ( (: الس د داود كريرو)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كريرو  داود  الس د 

تازة) (35000 دوار الكعة كلدمان تازة)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) كريرو  داود  الس د 

تازة) (35000 دوار الكعة كلدمان تازة)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (18 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)484/22.

166I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHIFAE SOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

CHIFAE SOLUTIONS »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

عبد الكريم الخطابي عنارة بن 

مو�سى الجواش الطابق الثاني فاس - 

30000 فاس  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.6(413

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ب ع أسهم الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
علوي) قاسمي  الس د  أسهم  ب ع 
الوطن ة) البطاقة  محند حامل رقم 
CD264423)لصالح الس دة  ضرى)
الوطن ة) البطاقة  رقم  حاملة  ض اء)

CD2(4(63))ما يعادل)0)4)سهًنا
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى)) شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات))

الشريك الوح د
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)3877/022.

167I

FLASH ECONOMIE

NETOPIA SOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

NETOPIA SOLUTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
املصادقة على االندماج 

رفع رأس مال الشركة
استقالة املسي9 الوح د 
تع ين املسي9 الوح د 

تحديث النظام األسا�سي
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
للشريك الوح د املؤرخ في)03)أكتوار)

2022)تم اتخاذ القرارات التال ة:
االندماج) على  املصادقة  -تنت 
شركة) است عاب  من  الل 
PRONIX TECHNOLOGY)من قبل)
 NETOPIA SOLUTIONS شركة)
قدمتها) التي  الع ن ة  واملساهنات 
الشركة املذكورة أعاله لصالح شركة)

NETOPIA SOLUTIONS
بنبلغ) الشركة  مال  رأس  -رفع 
 1.830 باصدار) درهم  (183.000
للحصة) درهم  (100 بسعر) حصة 
من  الل) بالكامل  سدادها  يتم 
املساهنات الع ن ة في إطار االندماج)
 PRONIX(عن طريق است عاب شركة
الشركة) قبل  من  (TECHNOLOGY

NETOPIA SOLUTIONS

-تأك د استقالة املسي9ة الوح دة)
الس دة املعاني سن ة وتع ين املسي9)
الوح د الس د محند زكي نرجس ملدة)

غي9 محدودة
تحديث النظام األسا�سي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)58)841.
168I

FLASH ECONOMIE

PRONIX TECHNOLOGY
إعالن متعدد القرارات

PRONIX TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د
املصادقة على االندماج
التفكك دون التصف ة 

حذف الشركة
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
للشريك الوح د املؤرخ في)03)أكتوار)

2022)تم اتخاذ القرارات التال ة:
االندماج) على  املصادقة  -تنت 
شركة) على  االستحواذ  طريق  عن 
 »PRONIX TECHNOLOGY«
 NETOPIA« الشركة) قبل  من 
SOLUTIONS«)واملساهنات الع ن ة)

املقدمة من الشركة)
 »PRONIX TECHNOLOGY«
 NETOPIA« شركة) لصالح 

SOLUTIONS«)؛
تصف ة) دون  الشركة  حل  -قرر 

وإلغاء)تسج لها
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)54)841
16(I

EDIAN CONSULTING

L›EPIS DU ROY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
EDIAN CONSULTING

48 زنقة طارق بن زياد مكتب رقم 
3 القن طرة، 14000، القن طرة 

املغرب
L›EPIS DU ROY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 
رقم 2 تجزئة رقم )221-2 الحدادة 

طريق مهدية  القن طرة 14000 
القن طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
66((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 L’EPIS (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.DU ROY
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج:
•)مخ زة و صانع حلويات

*)مستورد
•)مقهى ومطعم
•)منون حفالت

العنل ات) جن ع  عامة،) بصفة  و 
التجارية،)املال ة،)الصناع ة،)منقولة)
أو) مباشرة  واملرتبطة  منقولة  غي9  و 
بشكل غي9 مباشر باألغراض املشارة)
أعاله أواامكانها تسه ل توسع و تطوير)

الشركة.
عنوان املقر االجتناعي):)محل رقم)
2)تجزئة رقم)2-)221)الحدادة طريق)
القن طرة) (14000 القن طرة) ( مهدية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د حن د الكحل):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: س دة) سك نة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة سك نة س دة عنوانه)ا))
اقامة الكولف)2))عنارة)164)الشقة)

13  14000)القن طرة املغرب.
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عنوانه)ا)) الكحل  حن د  الس د 
  06 رقم) الشقة  زياد  ابن  طارق  (7(

14000)القن طرة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الكحل  حن د  الس د 
  06 رقم) الشقة  زياد  ابن  طارق  (7(

14000)القن طرة املغرب
الس دة سك نة س دة عنوانه)ا))
اقامة الكولف)2))عنارة)164)الشقة)

13  14000)القن طرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)72)2).
170I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE PACKAGE
EVOLUTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE PACKAGE
EVOLUTION  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 
الخنايس حي املستوصف القل عة 
عنالة انزكان ايت ملول - 86356 

القل عة انزكان.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1744(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 SOCIETE الوح د) الشريك  ذات 
مبلغ) ( ( (PACKAGE EVOLUTION
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي طريق الخنايس حي)

انزكان) عنالة  القل عة  املستوصف 
القل عة انزكان) (86356 (- ايت ملول)

نت جة ل):)الحل املسبق للشركة.
طريق) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
القل عة) املستوصف  حي  الخنايس 
 86356 (- ملول) ايت  انزكان  عنالة 

القل عة املغرب.)
و عين:

و) بومحندي  ( معاد) الس د)ة))
 1 تجزئة املستقبل بلوك) ( عنوانه)ا))
رقم)72)ايت ملول)86150))ايت ملول)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
طريق) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
القل عة) املستوصف  حي  الخنايس 

عنالة انزكان ايت ملول
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)2111.
171I

YOUNESS BENMOUSSA

 DIVERS FRUIT ET LEGUME
RIFAI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15400
 DIVERS FRUIT ET LEGUME
RIFAI شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الرشاد 
م )0 رقم 247)   ت فلت  15400 

ت فلت املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.42(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 20)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
 DIVERS FRUIT ET LEGUME
RIFAI))مبلغ رأسنالها)100.000)درهم)
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الرشاد)

 15400 ( ت فلت) ( ( ((247 رقم) (0( م)
:)عدم نجاح) ت فلت املغرب نت جة ل)

املشروع.
و حدد مقر التصف ة ب حي الرشاد)
 15400 ( ت فلت) ( ( ((247 رقم) (0( م)

ت فلت املغرب.)
و عين:

و) ( الرفاعي) ( ( محند) الس د)ة))
رقم) (( م) الرشاد  حي  عنوانه)ا))
ت فلت املغرب) (15400 ت فلت) ((247

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) االبتدائ ة بت فلت))بتاريخ)

2022)تحت رقم)502.
172I

ALLEGEANCE CONSULTING

 STE IMMOBILIERE LE
RESIDENT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة ل نى رقم 51&50 

، 0000)، طنجة املغرب
 STE IMMOBILIERE LE

RESIDENT SARL  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 0000) طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1(523

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))0)شتن 9)2022)تم اإلعالم)
و) االدري�سي  احند  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
شتن 9) (27 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):
((، ( االدري�سي) ( محند) الس د)ة))

4),10)حصة.

((، ( االدري�سي) ( انس) الس د)ة))

4),10)حصة.

((، ( االدري�سي) ( حفصة) الس د)ة))

5,47)حصة.

((، ( االدري�سي) ( عائشة) الس د)ة))

5,47)حصة.

الس د)ة))نعنة))االدري�سي))،))5,47 

حصة.

الس د)ة))كوثر))االدري�سي))،))5,47 

حصة.

الس د)ة))وفاء))لعرو�سي))،))6,25 

حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258673.

173I

ALLEGEANCE CONSULTING

 STE IMMOBILIERE LE
RESIDENT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تع ين مسي9 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة ل نى رقم 51&50 

، 0000)، طنجة املغرب

 STE IMMOBILIERE LE

RESIDENT SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أبو 

داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 0000) طنجة املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1(523

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تع ين) )0)شتن 9) املؤرخ في)

الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

االدري�سي))محند))كنسي9 آ ر

تبعا لوفاة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258637.

174I
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ALLEGEANCE CONSULTING

RESIDENCE AMINE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة ل نى رقم 51&50 

، 0000)، طنجة املغرب
RESIDENCE AMINE SARL  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 0000) طنجة املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1576(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) )0)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

االدري�سي))محند))كنسي9 آ ر
تبعا لوفاة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258617.
175I

ALLEGEANCE CONSULTING

RESIDENCE AMINE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة ل نى رقم 51&50 

، 0000)، طنجة املغرب
RESIDENCE AMINE SARL  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 0000) طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1576(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))0)شتن 9)2022)تم اإلعالم)
و) االدري�سي  احند  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

شتن 9) (27 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
2021)بالشكل األتي):

((، ( االدري�سي) ( محند) الس د)ة))
4),10)حصة.

((، ( االدري�سي) ( انس) الس د)ة))
4),10)حصة.

((، ( االدري�سي) ( حفصة) الس د)ة))
5,47)حصة.

((، ( االدري�سي) ( عائشة) الس د)ة))
5,47)حصة.

الس د)ة))نعنة))االدري�سي))،))5,47 
حصة.

الس د)ة))كوثر))االدري�سي))،))5,47 
حصة.

الس د)ة))وفاء))لعرو�سي))،))6,25 
حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258617.
176I

N2M CONSEIL-SARL

MARMOL BOX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MARMOL BOX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي9ة 
العروي الناضور - 62000 الناضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

24777
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MARMOL BOX

االستي9اد) (: غرض الشركة بإيجاز)
و التصدير

ب ع و اشغال الر ام
ب ع واشغال التبل ط.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 62000 (- الناضور) العروي  املسي9ة 

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الشانع) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د م لود الشانع):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د محند الشانع)
 62000 شارع الجيش امللكي العروي)

الناضور املغرب.
عنوانه)ا)) الشانع  م لود  الس د 
 62000 شارع الجيش امللكي العروي)

الناضور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الس د محند الشانع)
 62000 شارع الجيش امللكي العروي)

الناضور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4524.

177I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE BIBIRO
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE BIBIRO

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع بئ9 

انزران رقم 83 ازغنغان - 62000 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2477(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (14

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسن ة 

بنختصر) اإلقتضاء) عند 

 SOCIETE BIBIRO (: تسن تها)

.DISTRIBUTION

االستي9اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير

توزيع البسكويت و املشرواات.

عنوان املقر االجتناعي):)شارع بئ9)

 62000 (- ازغنغان) (83 رقم) انزران 

الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: تاوريت) حسين  ( الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: ( اعنارة) ادريس  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

)حسين تاوريت عنوانه)ا)) الس د)

دوار ابعلوتا بني س دال لوطا))62000 

الناضور املغرب.

عنوانه)ا)) ( الس د ادريس اعنارة)

ازغنغان) (83 رقم) انزران  بئ9  شارع 

62000)الناضور املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

)حسين تاوريت عنوانه)ا)) الس د)

دوار ابعلوتا بني س دال لوطا))62000 

الناضور املغرب



20693 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضور))بتاريخ)22)شتن 9)

2022)تحت رقم)4435.

178I

FLASH ECONOMIE

BERHILI FAMILIALE
إعالن متعدد القرارات

BERHILI FAMILIALE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مقرها االجتناعي: رقم 58 تجزئة 
املسي9ة 1 بوعرفة

رأسنالها:100.000 درهم
رقم التق  د في السجل التجاري: 

((1
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)يون و)2022 
قرر شركاء)الشركة ما يلي)

تفويت وه بة برح لي))350)حصة)
إجنالي) من  برح لي  فوزية  لصالح 

500)حصة
املوافقة على انتقال الحصص من)

قبل جن ع الشركاء))
 SOCIETE تغ ي9 اسم الشركة إلى)

 GHAZAL  FAZ SARL
من) و7) (6  2 الفصول) تعديل 

النظام األسا�سي للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببوعرفة)-)بتاريخ))2)شتن 9)

2022)-)تحت رقم)334/2022

17(I

INGEFI CONSEIL SARL AU

INGEFI CONSEIL SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

INGEFI CONSEIL SARL AU
 15AVENUE(AL(ABTAL(APPT 4

 AGDAL-RABAT ، 10090، RABAT
 MAROC ، 10090، RABAT

MAROC
 INGEFI CONSEIL SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 15 شارع 
االبطال الشقة الرقم 4 أكدال 
الرااط - 0)100 الرااط املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.125183
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 22)شتن 9) املؤرخ في)
INGEFI CONSEIL SARL AU)شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)
الوح د مبلغ رأسنالها)10.000)درهم)
شارع) (15 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
االبطال الشقة الرقم)4)أكدال الرااط)
- 0)100)الرااط املغرب نت جة لعدم)
تنكنها من بداية انشطتها و ذلك منذ)

تأسيسها..
و عين:

و) التنوري  ( املصطفى) الس د)ة))
 75020 زنقة ل بي9يني) (،41 عنوانه)ا))
75020)باريس فرنسا) باريس،)فرنسا)

كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
 15 ( وفي) (2022 شتن 9) (22 بتاريخ)
شارع االبطال الشقة الرقم)4)أكدال)

الرااط)-)0)100)الرااط املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)532)12.

180I

MULTI EXPERTISE

WLIDATY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

MULTI EXPERTISE
7) شارع حسن الصغي9 الطابق 
األول رقم 81 ، 20000، الدار 

الب ضاء املغرب
WLIDATY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 
االعنال الهبة 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة 5 - 20300 الدار 
الب ضاء املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.468041
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 شتن 9) (23 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
 10.000« أي من) درهم«) (((0.000«
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842683.
181I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE ORIGINAL JI CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE ORIGINAL JI CAR شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 15 زاوية 
زنقة ب20 و ب43 حي الفتح وجدة - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
40121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ORIGINAL JI CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.

15)زاوية) (: عنوان املقر االجتناعي)
زنقة ب20)و ب43)حي الفتح وجدة)-)

60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د ننر محند):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ظهر) الس د ننر محند عنوانه)ا))
ملحلة تجزئة الفتح زنقة ب20)رقم)22 

وجدة)60000)وجدة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ملوكي  جهاد  الس دة 
زنقة ب20  الفتح  تجزئة  ظهر ملحلة 

رقم)22)وجدة)60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1637.

182I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE PACKAGE
EVOLUTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE PACKAGE
EVOLUTION  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : طريق 
الخنايس حي املستوصف القل عة 
عنالة انزكان ايت ملول  - 86356 

القل عة املغرب.
قفل التصف ة



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20694

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.1744(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (30 في) املؤرخ 
 SOCIETE PACKAGE حل)
EVOLUTION))شركة ذات مسؤول ة)
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي طريق الخنايس حي)
انزكان) عنالة  القل عة  املستوصف 
86356)القل عة املغرب) (-( ايت ملول)

نت جة الزمة اقتصادية.
و عين:

و) بومحندي  ( معاد) الس د)ة))
 1 بلوك) املستقبل  تجزئة  عنوانه)ا))
رقم)72)أيت ملول)86150)ايت ملول)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
طريق) وفي  (2022 شتن 9) (30 بتاريخ)
القل عة) املستوصف  حي  الخنايس 
 86356 (- ( انزكان ايت ملول) عنالة 

القل عة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)2112.

183I

ORIEN.COMPTA

ORIENT ICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محند الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

ORIENT ICE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
انوار املستقبل رقم 12 السع دية - 

63600 السع دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
8773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ORIENT ICE
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مكعبات الثلج.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- السع دية) (12 انوار املستقبل رقم)

63600)السع دية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ايوبي) فاطنة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ايوبي  فاطنة  الس دة 
 12 رقم) املستقبل  انوار  تجزئة 
السع دية)63600)السع دية املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ايوبي  فاطنة  الس دة 
 12 رقم) املستقبل  انوار  تجزئة 
السع دية)63600)السع دية املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)564.
184I

FICOMPTA

LAZRAK SIGN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES(MAROC
LAZRAK SIGN شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكاتب 
مرينا الطابق 3 مكتب )1 شارع 

عبدالكريم بنجلون م.ج. - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LAZRAK SIGN
نقاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أش اء)بس طة
اشغال مختلفة او البناءات.

مكاتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) (1( مكتب) (3 الطابق) مرينا 
 30000 (- م.ج.) بنجلون  عبدالكريم 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة يونس لزرق):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د محند لزرق):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 32 الس د يونس لزرق عنوانه)ا))
إقامة ريم شقة)4)تجزئة ثورية طريق)

ع نالشقف)))30000)فاس املغرب.
الس د محند لزرق عنوانه)ا))رقم)
 30000 ( إقامة ريم طريق اينوزار) (5

فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 32 الس د يونس لزرق عنوانه)ا))
إقامة ريم شقة)4)تجزئة ثورية طريق)

ع نالشقف)))30000)فاس املغرب

الس د محند لزرق عنوانه)ا))رقم)
 30000 ( إقامة ريم طريق اينوزار) (5

فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5654.
185I

GRAFCO SARL AU

BOVIN HOUSE SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

BOVIN HOUSE SARL-AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 15 زنقة 
تلنسان إقامة غ تة - 50000  

مكناس   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
57487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 BOVIN(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.HOUSE SARL-AU
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

فالحي
)التصدير و اإلستي9اد.

 15 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
  50000 (- زنقة تلنسان إقامة غ تة)

مكناس)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
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 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: كبي9ي) مريم  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) كبي9ي  مريم  الس دة 

مكناس))50000))مكناس)))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا))) كبي9ي  مريم  الس دة 

مكناس))50000))مكناس)))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3877.

186I

GRAFCO SARL AU

IMSSEF ELEC SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

IMSSEF ELEC SARL AU  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 15 زنقة 

تلنسان إقامة غ تة  - 50000  

مكناس   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

57485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IMSSEF ELEC SARL AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة للبناء)

أشغال العامة الكهراائ ة.

 15 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
  50000 (- ( زنقة تلنسان إقامة غ تة)

مكناس)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د بوجداين ياسين)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د بوجداين ياسين))عنوانه)ا)))

مكناس))50000))مكناس)))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د بوجداين ياسين))عنوانه)ا)))

مكناس))50000))مكناس)))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3876.

187I

N2M CONSEIL-SARL

SOUMAK PACK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOUMAK PACK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الحسن االول الزنقة 5 الرقم )1 

الطابق الثالث الرقم 6 - 62000 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
24771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOUMAK PACK
تصن ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عبوات الكرتون
تصن ع املواد املنزل ة البالست ك ة)

والكرتون ة
االستي9اد و التصدير.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 1( الرقم) (5 الزنقة) االول  الحسن 
 62000  -  6 الرقم) الثالث  الطابق 

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
قس تي) الخالق  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
قس تي) الخالق  عبد  الس د 
40227)دوسلدورف) عنوانه)ا))املان ا)

املان ا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
قس تي) الخالق  عبد  الس د 
40227)دوسلدورف) عنوانه)ا))املان ا)

املان ا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4513.

188I

FLASH ECONOMIE

SMILE PRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SMILE PRO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الحزام الكبي9  اقامة املوحدين عنارة 

1 شقة 10 الطابق 1   - 20000 

الدار الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(35(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (08

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 SMILE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.PRO

غرض الشركة بإيجاز):)معنل طب)

األسنان واستي9اد جن ع املستلزمات)

طب) بنجال  املتعلقة  الخام  واملواد 

األسنان.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الحزام الكبي9))اقامة املوحدين عنارة)

1)شقة)10)الطابق)1   - 20000)الدار)

الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د امين الورع)):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
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والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الورع) امين  الس د 

م)) ح  (63 رقم) (3 الفوارات) شارع 

20000)الدارالب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( الورع) امين  الس د 

م)) ح  (63 رقم) (3 الفوارات) شارع 

20000)الدارالب ضاء)املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842663.

18(I

القناة اينوا لي

شركة القناة ايموبيلي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

القناة اينوا لي

41 شارع الزرقطوني اقامة 

االستقرار7 شقة 37 ، 20000، 

Casablanca(maroc

شركة القناة اينوا لي شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 41 شارع 

الزرقطوني اقامة االستقرار 7 شقة 

37 - 20000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.12372(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (20 في) املؤرخ 

ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 

القناة) الوح د شركة  الشريك  ذات 

 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( اينوا لي)

 41 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 

االستقرار) اقامة  الزرقطوني  شارع 

الدار الب ضاء) (20000  -  37 شقة) (7

املغرب نت جة ل):)الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب)41)شارع)
الزرقطوني اقامة االستقرار)e7)شقة)
الب ضاء) الدار  (20000  -  37 رقم)

املغرب.)
و عين:

)سرحان و) عبد القادر) الس د)ة))
رقم) (16 حي القدس زنقة) عنوانه)ا))
الدار الب ضاء) (20000 ال 9نو�سي) (17

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)05)842.

1(0I

ف صل الخط ب و شركاؤه

كونتيتيك فلويد أوتوموتيف 
ماروك

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تع ين مسي9 جديد للشركة

ف صل الخط ب و شركاؤه
محج محند السادس إقامة إيريس 
1 رقم 47 - طنجة ، 0000)، طنجة 

املغرب
كونتيت ك فلويد أوتوموت ف ماروك   

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي قطعة 181 

املنطقة الحرة طنجة أطوموت ف 
س تي جناعة جوامعة، فحص 
أنجرة - 0000) طنجة املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.11(11
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 01)شتن 9) املؤرخ في)
أبود) ( مسي9 جديد للشركة الس د)ة))

فلوريس ل ندا إليزابيت كنسي9 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258648.

1(1I

LE LEGALISTE

QUALITY WASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

QUALITY WASH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : محل رقم 

82 شارع 7 حي أزمور جديد - 52000 

الرش دية املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.14437

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 

شركة ذات) (QUALITY WASH حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي محل)
(- أزمور جديد) حي  (7 شارع) (82 رقم)

52000)الرش دية املغرب نت جة لقلة)

فرص الب ع.

و عين:

الس د)ة))أمين)))أبرهو و عنوانه)ا))

حي االطر املكتب الجهوي لالستثنار)

  52000 ( لتاف اللت) الفالحي 

)ة)) كنصفي) املغرب  الرش دية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

محل) وفي  (2022 أكتوار) (11 بتاريخ)
(- أزمور جديد) حي  (7 شارع) (82 رقم)

52000)الرش دية املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)853/2022.

1(2I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE ANNISH TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

الصندوق ال 9يدي رقم )13 ، 
72000، السنارة املغرب

 STE ANNISH TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي محند 
بن عبد هللا زنقة طانطان رقم 07 - 

72000 السنارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
27(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ANNISH TRAVAUX SARL AU
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأشغال) والبناء) املدن ة  الهندسة 

مختلفة
التجارة واالستي9اد والتصدير.

عنوان املقر االجتناعي):)حي محند)
 -  07 بن عبد هللا زنقة طانطان رقم)

72000)السنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مسامح) نجاة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):



20697 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

عنوانه)ا)) مسامح  نجاة  الس دة 

حي محند بن عبد هللا زنقة طانطان)
رقم)05 72000)السنارة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) مسامح  نجاة  الس دة 

حي محند بن عبد هللا زنقة طانطان)
رقم)05 72000)السنارة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2022/180.

1(3I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

 GARAGE IDOSCAR SARL

AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة راحة البال عنارة 11س شارع 

واد تانس فت ، 11000، سال املغرب

 GARAGE IDOSCAR SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
رقم 5 و 7, تجزئة ص 9ي شارع الم 

, القن طرة - 14000 القن طرة 

املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.5141(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.700.000«

 1.800.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3012).

1(4I

موثق

سفير بروبريتيز
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

موثق

طنجة  رقم 111 شارع ولي العهد 

الشقة 14 الطابق الرابع ، 0000)، 

طنجة املغرب

سفي9 برواريتيز شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 183 شارع 

ولي العهد مركز نري ا الطابق السفلي 
رقم 15 - 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

106111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (20

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

سفي9) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

برواريتيز.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

عنوان املقر االجتناعي):)183)شارع)

ولي العهد مركز نري ا الطابق السفلي)
رقم)15 - 0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د املهدي الحوتي التلنساني)

درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د املهدي الحوتي التلنساني)
الجبل) اينوزار  زنقة  (6 عنوانه)ا))

طنجة)) ((0000  2 رقم) ف ال  الكبي9 

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د املهدي الحوتي التلنساني)
الجبل) اينوزار  زنقة  (6 عنوانه)ا))
طنجة) ((0000  2 رقم) ف ال  الكبي9 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يول وز) (13 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2020)تحت رقم)-.
1(5I

SAMAA CONSEIL

ABOURIFA SERVICES PRO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

SAMAA CONSEIL
13 زنقة 108 حي موالي عبد هللا 
شارع تازة عين الشق، 20480، 

الدارالب ضاء املغرب
 ABOURIFA SERVICES PRO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 
طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 6 - 20220 

الدارالب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.374687

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
)201)تقرر حل) 16)دجن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
  ABOURIFA SERVICES PRO
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
زنقة) (10 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
 20220  -  6 شقة) (3 الحرية الطابق)
الدارالب ضاء)املغرب نت جة ل):)عدم)

تحق ق الغرض االجتناعي.
و حدد مقر التصف ة ب))10)زنقة)
 20220  -  6 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدارالب ضاء)املغرب.)
و عين:

و) محند  ( ( أبورفعة) الس د)ة))
زنقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا))
 20480 الشق) عين  (14 رقم) (108
)ة)) كنصفي) املغرب  الدارالب ضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)10)زنقة)

الحرية الطابق)3)شقة)6

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يول وز)2020)تحت رقم)042)73.

1(6I

AUDIT EXPERTISE

CRIOLLOS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

AUDIT EXPERTISE

 383bis, boulevard(Mohamed

 V, Etage 4, N° 15 ، 20310،

Casablanca(Maroc

CRIOLLOS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املركز 

التجاري رياض سكوير, محل رقم 

1.13, زاوية محج الشه د ض اء 

الرحنان و الطريق املداري الحضري 

السوي�سي - 10104 الرااط املغرب.

رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.134037

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تم رفع) (2022 أكتوار) (17 املؤرخ في)

رأسنال الشركة بنبلغ قدره)»80.000 

إلى) درهم«) (20.000« أي من) درهم«)

»100.000)درهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو ع ن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

.D12(658(2022)تحت رقم

1(7I
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COMPTABLE

MKS PUB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

MKS PUB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 213 

تجزئة الصحراء 2 مكناس - 5000 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.447(1

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

2022)تقرر حل) 26)شتن 9) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

مبلغ) ( (MKS PUB الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  ((0.000 رأسنالها)

تجزئة) (213 اإلجتناعي) مقرها 

5000)مكناس) (- 2)مكناس) الصحراء)

املغرب نت جة ل):)عدم العنل.

 213 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 

 50000 (- 2)مكناس) تجزئة الصحراء)

مكناس املغرب.)

و عين:

و) ال 9ودي  ( يوسف) الس د)ة))

 2 الصحراء) تجزئة  (213 عنوانه)ا))

املغرب) مكناس  (50000 مكناس)

كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

 213 (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 

تجزئة الصحراء)2)مكناس

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)82).

1(8I

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

CONSULTING BENCHIQ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL

حي الع ون الزاوية  شارع أيت 
يفلنان الفداء رقم 341 الطابق 

الثاني الدارالب ضاء ، 20250، الدار 
الب ضاء املغرب

CONSULTING BENCHIQ شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 174 

شارع الزرقطوني ومو�سى ابن نصي9 
الدور السابع الدارالب ضاء 20240 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
555883

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (20
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING BENCHIQ
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
 174 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني ومو�سى ابن نصي9)
 20240 الدارالب ضاء) السابع  الدور 

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بنش خ) محند  ( الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

 1000 (: بنش خ) محند  ( الس د)

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنش خ  محند  ( الس د)

حي امين زنقة في9ود عنارة)14)طابق)

 20670 عين ال 9جة الدارالب ضاء) (2

الدارالب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) بنش خ  محند  ( الس د)

حي امين زنقة في9ود عنارة)14)طابق)

 20670 عين ال 9جة الدارالب ضاء) (2

الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)838306.

1((I

BIG BOSS CENTER

AL AKHAWAYN BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BIG BOSS CENTER

 LOT(SALWA(N°1 APPRT

 N°3 1°ER(ETG(TIT(MELLIL

 CASABLANCA(casablanca،

MAROC 20040، الدار الب ضاء

 AL AKHAWAYN BUILDING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  تجزئة 

سلوى رقم 1 شقة رقم 3 الطابق 

األول ت ط مل ل الدار الب ضاء  - 

640)2  الدار الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

32734

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (20

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 AL (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AKHAWAYN BUILDING

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الطابق) (3 رقم) شقة  (1 رقم) سلوى 

(- ( الب ضاء) الدار  مل ل  ت ط  األول 

640)2))الدار الب ضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 334 ( (: الس د عبدالرح م بشار)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د عبد اللط ف فات ح):))333 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 333 ( (: الس د عبد العزيزلغري�سي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بشار) الرح م  عبد  الس د 

عنوانه)ا))دوار اوالد س دي عبو ت ط)

640)2)الدار الب ضاء) مل ل الب ضاء)

املغرب.

فات ح) اللط ف  عبد  الس د 

ت ط) (67 تجزئة ل نا الرقم) عنوانه)ا))

640)2)الدار الب ضاء) مل ل الب ضاء)

املغرب.

العزيزلغري�سي) عبد  الس د 

عنوانه)ا))دوار اوالد س دي عبو ت ط)

640)2)الدار الب ضاء) مل ل الب ضاء)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بشار) الرح م  عبد  الس د 

عنوانه)ا))دوار اوالد س دي عبو ت ط)

640)2)الدار الب ضاء) مل ل الب ضاء)

املغرب

فات ح) اللط ف  عبد  الس د 

ت ط) (67 تجزئة ل نا الرقم) عنوانه)ا))

640)2)الدار الب ضاء) مل ل الب ضاء)

املغرب
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العزيزلغري�سي) عبد  الس د 

عنوانه)ا))دوار اوالد س دي عبو ت ط)

640)2)الدار الب ضاء) مل ل الب ضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840416.

200I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE RMICHA PIECES AUTO
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سني9ة تاونات  

34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE RMICHA PIECES AUTO

SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

احني9و بوهودة تاونات - 34000 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

21(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 RMICHA PIECES AUTO SARL

.AU

:)-م كان ك) غرض الشركة بإيجاز)

عام

-)ب ع أجزاء)الس ارات.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 34000 (- تاونات) بوهودة  احني9و 

تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د العسري عبد النبي):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
النبي) عبد  العسري  الس د 
بوهودة)) الدل نات  دوار  عنوانه)ا))

تاونات)34000)تاونات املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
النبي) عبد  العسري  الس د 
بوهودة)) الدل نات  دوار  عنوانه)ا))

تاونات)34000)تاونات املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتاونات))بتاريخ))1)أكتوار)

2022)تحت رقم))54.

201I

اعالنات الشركات

 AITHESSI PRIMEUR
AGRUME SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ايت ح�سي برينور اغريم.م.م 
 AITHESSI PRIMEUR AGRUME««

    »»SARL
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
القانون) وضع  17/10/2022تم 
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التال ة:
برينور) ح�سي  ايت  التسن ة:)
 AITHESSI PRIMEUR«« اغريم.م.م)
ذات) لشركة  (»»AGRUME SARL

مسؤول ة محدودة)
االستي9اد) االجتناع:) ف  الهد 

والتصدير))تاجر أو وس ط)
:)س/أ شركة أ&أ) املقر االجتناعي)
 دمات رقم)1525)رقم)5)حي السالم)

أكادير.

سنة) ((( االجتناع ة:) املدة 

ابتداء)من تاريخ تسج لها في السجل)

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التنديد.

من) يتكون  االجتناعي:) الرأسنال 

100.000,00)درهم.

تس ي9 الشركة:) الد ايت ح�سي.

في) التق د  تم  التق  د:)

التجارية) املحكنة  السجل 

عدد) 24/10/2022تحت  اكادير)

رقم) التحل لي  45)118للسجل 

532(5

202I

اعالنات الشركات

 AYARA TRAVAUX ET

CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رفع رأسنال الشركة

إعالن زيادة رأس مال الشركة

 AYARA TRAVAUX ET

CONSTRUCTION شركة 

رقم التق د في السجل 

التجاري8187: 

عام) جنع  محضر  بنقت�سى 

14/10/2022)تم) استثنائي مؤرخ في)

تقرير مايلي:)

*زيادة رأس مال الشركة

-)زيادة رأس مال الشركة من)100 

000.00))مائة ألف درهم))إلى)1 500 

ألف) و  نسنائة  )مل ون  (000.00

أربعة عشر) من  الل إنشاء) درهم))

جديد) حصة  ((000.00  14( ألف)

بق نة مائة درهم))100))لكل حصة.

القانوني) اإليداع  تم  قد  و 

باملحكنة االبتدائ ة لتارودانت بتاريخ)

2022/10/20)تحت رقم)1305  

203I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

GREEN CORPORAT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

GREEN CORPORAT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
الثاني رقم 03 عنارة الدا لة 

م.س 221 شارع الحسن االول حي 
الدا لة اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.3(837

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)03)أكتوار)2021)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 
عنارة) (03 رقم) الثاني  »الطابق  من)
الحسن) شارع  (221 م.س) الدا لة 
 80000 (- اكادير) الدا لة  االول حي 
2)بلوك) اكادير املغرب«)إلى)»تكنواول)
اكادير) وب304) مكتب  (3 الطابق)
اكادير)) (80000 (- اكادير) فونتي  باي 

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تحت رقم)744)10.
204I

LE GEANT MED

LE GEANT MED
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

LE GEANT MED
حي موالي عبد هللا زنقة 74 رقم 10 
عين الشق ، 20480، الدار الب ضاء 

املغرب
LE GEANT MED شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي موالي 
عبد هللا الزنقة 74 رقم 10 - 20480 

الدار الب ضاء املغرب.
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قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.1(8067
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (201( شتن 9) (17 في) املؤرخ 
شركة ذات) (LE GEANT MED حل)
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها) وعنوان  درهم  (300.000,00
اإلجتناعي حي موالي عبد هللا الزنقة)
الدار الب ضاء) (20480  -  10 رقم) (74
املسبقة) اللتصف ة  نت جة  املغرب 

للشركة.
و عين:

ايت الحاج و) ( يوسف) الس د)ة))
عنوانه)ا))حي موالي عبد هللا الزنقة)
الب ضاء) الدار  (30480  6 رقم) (74

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)17)شتن 9))201)وفي حي موالي)
عبد هللا الزنقة)74)رقم)10 - 20480 

الدار الب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)0)7785.

205I

ADVISORY PARTNERS

 CENTRE D’ONCOLOGIE
PRIVE DE BENI MELLAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

رفع رأسنال الشركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشف ات بناية أ الطابق األول 
الدار الب ضاء ، 20160، الدار 

الب ضاء املغرب
 CENTRE D’ONCOLOGIE PRIVE

DE BENI MELLAL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 

ال 9ج شارع محند الخامس و شارع 
لي فار شقة بالطابق الثامن N1 بني 

مالل - 23000  بني مالل املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.11031
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 شتن 9) (22 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) ((.(00.000«
»100.000)درهم«)إلى)»10.000.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)68).

206I

EL FAHAL INFO

EL FAHAL INFO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

EL FAHAL INFO
 AVENUE(MOULAY(ISMAIL 14
 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3EME(ETG(N°9. ، 90000،
TANGER MAROC

EL FAHAL INFO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي اسناع ل 14 اقامة موالي 
اسناع ل الطابق 3 رقم ) - 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13086(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (16
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 EL (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FAHAL INFO
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االجهزة االلكت9ون ة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
موالي) اقامة  (14 اسناع ل) موالي 
 (0000 - ( 3)رقم) اسناع ل الطابق)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الفحل) سعد  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الفحل  سعد  الس د 

طنجة)0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الفحل  سعد  الس د 

طنجة)0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)10643.
207I

NCG EXPERTISE

HD HOLDING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
HD HOLDING  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 
ب 14 اقامة غجوى ب د حسن 2 

طريق الصويرة كليز مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(613

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 HD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HOLDING

مشاركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في حسابها في وضع أو إدارة)

على) املعامالت  أو  املال ة  األوراق 

األوراق املال ة أو مراقبة الشركات.

مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم ب)14)اقامة غجوى ب د حسن)2 

طريق الصويرة كليز مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( حنزة) الدباغ  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حنزة  الدباغ  الس د 

مراكش) (358 رقم) الصناعي  الحي 

40000)مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) حنزة  الدباغ  الس د 

مراكش) (358 رقم) الصناعي  الحي 

40000)مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

11)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140802.

208I
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CABINET BOURHIL HASSAN

RELAIS TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET BOURHIL HASSAN
 RUE VERDUN RES ELISA APT A

، 90010، TANGER(MAROC
RELAIS TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الحسن 1 زنقة القشاف إقامة نجاة 
الطابق 3  رقم 20 طنجة. - 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (23
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 RELAIS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشخ�سي.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
1)زنقة القشاف إقامة نجاة) الحسن)
 (0000 (- 20)طنجة.) رقم) ( (3 الطابق)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الرا�سي) املغ ث  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرا�سي) املغ ث  عبد  الس د 
 01 حي السالم م/ج زنقة) عنوانه)ا))
رقم)31)القصر الكبي9)2150))القصر)

الكبي9 املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الرا�سي) املغ ث  عبد  الس د 
 01 حي السالم م/ج زنقة) عنوانه)ا))
رقم)31)القصر الكبي9)2150))طنجة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (13 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))1135.

20(I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سولومان تورز
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

سولومان تورز شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 56 
و 57 مجنع التجاري الحي االداري 
اوالد تاينة - 80000 اوالد تاينة 

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.784(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 06)شتن 9) املؤرخ في)
سولومان تورز شركة ذات املسؤول ة)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
56)و)57)مجنع التجاري الحي االداري)
تاينة) اوالد  (80000 (- تاينة) اوالد 

املغرب نت جة لحل طوعي.
و عين:

و) العزوزي  ( ( محند) الس د)ة))
اوالد) (80000 تاينة) اوالد  عنوانه)ا))

تاينة املغرب كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)06)شتن 9)2022)وفي رقم)56)و)
57)مجنع التجاري الحي االداري اوالد)

تاينة)-)80000)اوالد تاينة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

شتن 9)2022)تحت رقم)618.

210I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

ALGORITMI PRIVE
شركة املساهنة

قفل التصف ة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

ALGORITMI PRIVE شركة 
املساهنة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 10 
ساحة االمم املتحدة - 20080 الدار 

الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.35037(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 يول وز) (23 في) املؤرخ 
شركة) (ALGORITMI PRIVE حل)
املساهنة مبلغ رأسنالها)8.054.000 
 10 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
20080)الدار) (- ساحة االمم املتحدة)
الب ضاء)املغرب نت جة لتوقف نشاط)

الشركة.
و عين:

الس د)ة))قباج))محند و عنوانه)ا))
الدار) (20000 بوزن قة) شاطئ  (134
الب ضاء)املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)25)يول وز)2022)وفي)10)ساحة)
االمم املتحدة)-)20080)الدارالب ضاء)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)8410.

211I

wimocab

A AGENCY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

wimocab
مجنوعة  سوف ان رقم )4 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدارالب ضاء مجنوعة  سوف ان 
رقم )4 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدارالب ضاء، 20280، 

املغرب الدار الب ضاء
A AGENCY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند سن حةالطابق 10 رقم 57 
الدارالب ضاء - 20240 الدارالب ضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
54(085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (10
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 A (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AGENCY
غرض الشركة بإيجاز):)

استشارات ادارية.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 57 رقم) (10 سن حةالطابق) محند 
20240)الدارالب ضاء)) الدارالب ضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة عطار رش دة):))100)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20702

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رش دة  عطار  الس دة 

الدارالب ضاء) لغكون  شارع  (31

20240)الدارالب ضاء))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) رش دة  عطار  الس دة 

الدارالب ضاء) لغكون  شارع  (31

20240)الدارالب ضاء))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يول وز)2022)تحت رقم)085)54.

212I

PRESCOF

.S.G.P.O
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

PRESCOF

 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc

S.G.P.O. شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 

رياض 61 زاوية زنقة لال ياقوت و 

مصطفى ملعاني رقم )6 الطابق 2 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.66(33

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)30)شتن 9)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

»مركز رياض)61)زاوية زنقة لال ياقوت)

 2 الطابق) (6( و مصطفى ملعاني رقم)

إلى) املغرب«) الدار الب ضاء) (20000  -

 14000  -  1 زنقة الي9موك مكتب) (6«

القن طرة))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)16)2).

213I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

XXI GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

XXI GROUP شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 277-)27 
شارع الزرقطوني - 2000 الدار 

الب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.448327

 بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي
تم) (2022 شتن 9) (07 في) املؤرخ 
بنبلغ) الشركة  رأسنال  رفع 
درهم«) (50.320.000« قدره)
إلى) درهم«) (1.000.000« من) أي 
طريق) عن  درهم«) (51.320.000«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84101.

214I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

XXI GROUP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 فض رأسنال الشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

XXI GROUP شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 277-)27 
شارع الزرقطوني - 2000 الدار 

الب ضاء املغرب.
 فض رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.448327

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 9) (07 في) املؤرخ 
بنبلغ) الشركة  رأسنال   فض 
أي) درهم«) (50.320.000« قدره)
إلى) درهم«) (51.320.000« من)
(: طريق) عن  درهم«) (1.000.000«

تخف ض عدد))األسهم.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84101.

215I

HIDA SERVICE TAROUDANT

AKASH MOHAMED
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

AKASH MOHAMED شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 
الجديد زنقة الشرفاء اوالد برح ل - 

83000 تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

(085
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (07
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AKASH MOHAMED
-1حفر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ثقب اربار بنحرك م كان كي
أو) املختلفة  األعنال  -2مقاول 

البناء)
مختلف) لنقل  اإلغاثة  -3شركة 

وسائل النقل وارل ات.

الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- اوالد برح ل) الجديد زنقة الشرفاء)

83000)تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: رمضان) ( لزكين) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: شي9كو) ابراه م  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
رمضان عنوانه)ا)) ( الس د لزكين)
143)بلدية شيشاوة) )رقم) حي النصر)

41000)شيشاوة املغرب.
عنوانه)ا)) شي9كو  ابراه م  الس د 
مركز))اوالد برح ل)83000)تارودانت)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
رمضان عنوانه)ا)) ( الس د لزكين)
143)بلدية شيشاوة) )رقم) حي النصر)

41000)شيشاوة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))66.

216I

ائتنان ة الكونفونابل

صنيدم
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

ائتنان ة الكونفونابل
شارع أنتسرابي شقة رقم ) مدينة  
الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
صن دم شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع ) 
عبد العزيز 2 رقم 88 مكرر التواركة 

- 50000 مكناس املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.20(37



20703 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 شتن 9) (13 في) املؤرخ 
املسؤول ة) ذات  شركة  صن دم  حل 
 120.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
88)مكرر) 2)رقم) ))عبد العزيز) شارع)
املغرب) مكناس  (50000 (- التواركة)

نت جة لعدم العنل.
و عين:

و) دملي  ( الط بي) الس د)ة))
عنوانه)ا))8)تجزئة ندوى ولجة املراني)
)ة)) 50000)مكناس املغرب كنصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
 ( وفي شارع) (2021 شتن 9) (13 بتاريخ)
عبد العزيز)2)رقم)88)مكرر التواركة)

- 50000)مكناس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
07)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2021)تحت رقم)320.
217I

STE(SMART(TAX(&(AUDIT

GOOD CLIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

STE(SMART(TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME(ETG(N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

GOOD CLIM شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 6 
زنقة 28 حي افريق ا - 20454 الدار 

الب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.120321

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (03 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (4.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»5.000.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841841.

218I

CABINET CC ORGA

GLK MEDIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محند باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، 20330، 
الب ضاء املغرب

GLK MEDIC شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

24020 الدرالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (27
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 GLK (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MEDIC
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وا ع)
املواد واملعدات ومستلزمات الطب ة)

والجراح ة)
توزيع استي9اد و تصدير.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتناعي)
 -  5 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

24020)الدرالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحلو  ديجة) الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لحلو  ديجة  الس دة 

 24020   2 كال فورن ا) تجزئة  (21

الجديدة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) لحلو  ديجة  الس دة 

 24020   2 كال فورن ا) تجزئة  ( (21

الجديدة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841842.

21(I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SATISFY TRANS
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SATISFY TRANS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: املورادي 

زنقة 8 رقم 1 - 51000 الحاجب 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.51021

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

حصص) جن ع  تفويت  مايلي:)

الس دة بوشرى الزهراوي رقم ب ط)

إلى)) ( ((300( هي) التي  (DN1251( ( و)

الس د))عبد الهادي حف ض))رقم ب)

درهم) (100 بق نة) ( (D554845 ط و)

للحصة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الزهراوي) بوشرى  الس دة  استقالة 

من تس ي9 شركة و تع ين مسي9))جديد)

الس د عبد الهادي حف ض))

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين النظام األسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)رأسنال الشركة

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

تع ين مسي9 جديد) (: التس ي9) مايلي:)

الس د عبد الهادي حف ض))

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3778.

220I

كاب ني كونس لتينك رحاب

MCS INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

كاب ني كونس لتينك رحاب

8 شارع  ريبكة اقامة دار م 9وكة 

الطابق 4 الشقة 20 ، 20250، الدار 

الب ضاء املغرب

MCS INTERNATIONAL   شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 زنقة 

سارية بن زن م الطابق 3 الشقة 

3 النخ ل  - 20370 الدار الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.544(43

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تم تع ين) (2022 يون و) (28 املؤرخ في)

الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

بوتزرزايت مصطفى))كنسي9 آ ر

تبعا إلقالة مسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)835618.

221I
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بالل فرس ون

دواجن الصديق مرتين
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

بالل فرس ون
شارع أص لة رقم 35 التوتة تطوان ، 

3000)، تطوان املغرب
دواجن الصديق مرتين شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
البحر االب ض املتوسط مرت ل - 

3150) مرت ل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

32263
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (12
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
اإلقتضاء)بنختصر تسن تها):)دواجن)

الصديق مرتين.
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) بالجنلة  الدواجن  توزيع  و  ب ع  (,

التقس ط.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- مرت ل) املتوسط  االب ض  البحر 

3150))مرت ل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 (0.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 70 ( (: الصباح) الصديق  الس د 

حصة بق نة)00))درهم للحصة.
الس د محند بوذغ ة):))10)حصة)

بق نة)00))درهم للحصة.
 10 ( (: بوذغ ة) إسناع ل  الس د 

حصة بق نة)00))درهم للحصة.
 10 ( (: الدحنان) أحند  الس د 

حصة بق نة)00))درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الصباح) الصديق  الس د 
االب ض) البحر  شارع  (81 عنوانه)ا))
مرت ل) ((3150 مرت ل) املتوسط 

املغرب.
عنوانه)ا)) بوذغ ة  محند  الس د 
مرت ل) رشد  ابن  شارع  كطالن  حي 

3150))مرت ل املغرب.
بوذغ ة) إسناع ل  الس د 
حي القابل ة شارع ابن) (02 عنوانه)ا))

رشد مرت ل)3150))مرت ل املغرب.
الس د أحند الدحنان عنوانه)ا))
01)حي القابل ة شارع ابن سيناء)زنقة)

)0)مرت ل)3150))مرت ل املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د الصديق الصباح عنوانه)ا))
املتوسط) االب ض  البحر  شارع  (81

مرت ل)3150))مرت ل املغرب
عنوانه)ا)) بوذغ ة  محند  الس د 
مرت ل) رشد  ابن  شارع  كطالن  حي 

3150))مرت ل املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)05)أكتوار)

2022)تحت رقم)2782.
222I

س-اطلس

STE CESTA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 
املغرب

 STE CESTA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي تجزئة 
العثنان ة الحي االداري الطابق 3 بني 

مالل - 23000 بني مالل املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.128(3

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (14 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)مقاول اعنال االشارات
-املعامالت))التجارية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)))).
223I

س-اطلس

 STE MAROC ENGIN ET 
CHANTIER SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تقل ص هدف الشركة
س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 
الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 

املغرب
 STE MAROC ENGIN ET 

CHANTIER SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 35 

بلوك  2 عين الغازي الطابق السفلي 
بني مالل  - 23000 بني مالل املغرب.

تقل ص هدف الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

6335
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)غشت)2022)تم حذف)
األنشطة التال ة من نشاط الشركة)

الحالي):
ارالت) أو  املعدات  تأجي9  (-

الصناع ة
)-املعامالت التجارية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1000.
224I

س-اطلس

 STE MAROC ENGIN ET
CHANTIER SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

توس ع نشاط الشركة)
س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 
الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 

املغرب

 STE MAROC ENGIN ET
CHANTIER SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 35 
بلوك عين الغازي الطابق السفلي 
بني مالل  - 23000 بني مالل املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.6335
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (02 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)مقاول في بستنة)
-)مقاول تنظ ف.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1000.

225I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

BUCONFOR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
فاس املغرب

BUCONFOR شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 55 
الطابق 2 اقامة رقم 5 زنقة زواي9 بن 
عوام بورمانة فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:



20705 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BUCONFOR
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
مدرسة التحضي9 لالمتحانات.

تاجر..
 55 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
الطابق)2)اقامة رقم)5)زنقة زواي9 بن)
فاس) (30000 (- عوام بورمانة فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
اللط ف) عبد  فه م  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اللط ف) عبد  فه م  الس د 
عوام) بن  زواي9  زنقة  (55 عنوانه)ا))

بورمانة فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
اللط ف) عبد  فه م  الس د 
عوام) بن  زواي9  زنقة  (55 عنوانه)ا))

بورمانة فاس)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5575.

226I

MANAGEX

G4 BERKANE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
G4 BERKANE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 
رقم 3 الطابق الثاني شارع محند 
الخامس عنارة مدران  - 63300 

بركان  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

8757
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 G4 (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BERKANE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع ن ابة عن الغي9
نقل البضائع عامل ا)

االستي9اد و التصدير).
شقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
محند) شارع  الثاني  الطابق  (3 رقم)
 63300 (- ( مدران) عنارة  الخامس 

بركان))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د صبار لحسن)):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: ( فدوى) عطاف  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) ( لحسن) صبار  الس د 
)0803)برصلون)) ( فرير دال نو ماتارو)

اسبان ا.
)عنوانه)ا)) الس دة عطاف فدوى)
بركان)) (63300 ( زكزل) بوقشور  دوار 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا))) ( لحسن) صبار  الس د 
)0803)برصلون)) ( فرير دال نو ماتارو)

اسبان ا)

)عنوانه)ا)) الس دة عطاف فدوى)

بركان)) (63300 ( زكزل) بوقشور  دوار 

املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (18 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)551/2022.

227I

QUALICIA CONSULTING

ONEDIAL SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

اقامة أمين الطابق التاني رقم 14 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 

مكناس املغرب

ONEDIAL SARL AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع سبو 
رقم 41 الطابق 7 عنارة رقم 4 و 8 م 

ج مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

57471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ONEDIAL SARL AU

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال.

عنوان املقر االجتناعي):)شارع سبو)
رقم)41)الطابق)7)عنارة رقم)4)و)8)م)

ج مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ياسر) النظام  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ياسر  النظام  الس د 
ايت) (43 رقم) (2 رياض املنزه الشطر)
 50000 مكناس) عرمة  عين  والل 

مكناس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ياسر  النظام  الس د 
ايت) (43 رقم) (2 رياض املنزه الشطر)
 50000 مكناس) عرمة  عين  والل 

مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3858.

228I

karama(conseil

 STE EL KHABBOUZ
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE EL KHABBOUZ SERVICES
SARL AU  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 267 
تجزئة باب اندلس طريق مكناس 

فاس   - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.57671



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20706

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (07 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 STE EL الوح د) الشريك  ذات 
 KHABBOUZ SERVICES SARL
100.000)درهم) )مبلغ رأسنالها) ( (AU
 267 رقم) اإلجتناعي  وعنوان مقرها 
مكناس) طريق  اندلس  باب  تجزئة 
فاس)))-)30000)فاس املغرب))نت جة)
ل):)الركود))االقتصادي)/)ازمة كوف د)

.1(
و حدد مقر التصف ة ب رقم)267 
مكناس) طريق  اندلس  باب  تجزئة 

فاس)))-)30000)فاس املغرب.)
و عين:

و) ( الخبوز) ( ( انوار) الس د)ة))
بلوك ا حي زواغة) ((6 رقم) عنوانه)ا))
املغرب)) ( فاس) (30000 ( العل ا فاس)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4304/2022.

22(I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

 SICOTEL
COMMUNICATIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
رفع رأسنال الشركة

 CABINET AFRICAIN DE
CONSEIL

355 شارع محند الخامس فضاء 
يسرى الطابق 10 ، 20300، الدار 

الب ضاء املغرب
 SICOTEL COMMUNICATIONS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

 »A« الجيش امللكي تور دي حبوس
الطابق 7 س دي بل وط - 20100 

الدارالب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.134127

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 شتن 9) (14 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 

من) أي  درهم«) (5.000.000,00«

إلى) درهم«) (15.000.000,00«

عن طريق) درهم«) (20.000.000,00«

:))إدماج احت اطي أو أرااح أو عالوات)

إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842050.

230I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

JAHMANIA PROMOTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET AFRICAIN DE

CONSEIL

355 شارع محند الخامس فضاء 

يسرى الطابق 10 ، 20300، الدار 

الب ضاء املغرب

JAHMANIA PROMOTION شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 75 شارع 

11 يناير الطابق 1 شقة رقم )16 - 

20100 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(36(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (27

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.JAHMANIA PROMOTION

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

75)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

 -  16( 1)شقة رقم) يناير الطابق) (11

20100)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

10.800,00)درهم،)مقسم كالتالي:

54)حصة) ( (: الس د احند جب لي)

بق نة)100)درهم للحصة.

الس د عبد الصند ع صامي):))36 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د الحسين دريف):))18)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جب لي  احند  الس د 

 3100  21( زاوية كبور الشهدا رقم)

مراكش املغرب.

ع صامي) الصند  عبد  الس د 

عنوانه)ا))163)شارع بوركون الطابق)

الجراح) سهاد  اقامة  (26 شقة) (5

20560)الدار الب ضاء)املغرب.

الحسين دريف عنوانه)ا)) الس د 

الزنقة)48)رقم)24)حي تاركة الجديدة)

426)الرش دية املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

ع صامي) الصند  عبد  الس د 

163)شارع بوركون) )شارع) عنوانه)ا))

سهاد) اقامة  (26 شقة) (5 الطابق)

الجراح)20560)الدار الب ضاء)املغرب

الحسين دريف عنوانه)ا)) الس د 

الزنقة)48)رقم)24)حي تاركة الجديدة)

426)الرش دية املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842677.

231I

FOUZMEDIA

ALOUANE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ALOUANE IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي )5 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
6700(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALOUANE IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 5( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القن طرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) علوان  محند  الس د 
 14000   6( ف ال) الكولف  تجزئة 

القن طرة املغرب.
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والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) علوان  محند  الس د 
 14000   6( ف ال) الكولف  تجزئة 

القن طرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
232I

FOUZMEDIA

STE OCTAV TRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE OCTAV TRAV شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي )5 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

66(55
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (21
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OCTAV TRAV
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
 5( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القن طرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ستي9ة  محند  الس د 
القن طرة) (14000 الحي الجديد) (186

املغرب.
سامي) قاسم  بنحاج  الس د 
بئ9 الرامي الشرق ة الرقم) عنوانه)ا))

344 14000)القن طرة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ستي9ة  محند  الس د 
القن طرة) (14000 الحي الجديد) (186

املغرب
سامي) قاسم  بنحاج  الس د 
بئ9 الرامي الشرق ة الرقم) عنوانه)ا))

344 14000)القن طرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
233I

ADVISORY PARTNERS

 CENTRE D’ONCOLOGIE
PRIVE DE SALE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشف ات بناية أ الطابق األول 
الدار الب ضاء ، 20160، الدار 

الب ضاء املغرب
 CENTRE D’ONCOLOGIE PRIVE

DE SALE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 
 ANFA الرا ع أنفا    6)   ،شارع
، الطابق 7 ، مكتب 71 ،  الدار 
الب ضاء - 20013 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
556715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE D’ONCOLOGIE PRIVE

.DE SALE
غرض الشركة بإيجاز):)-))))))تشغ ل)
األورام) طب  في  متخصصة  ع ادة 
الخدمات) جن ع  أداء) عامة  واصفة 

الطب ة.
-)االستشارة الطب ة،)الكشوفات،)
والتحال ل،)والفحوصات اإلشعاع ة،)
العنل ات الجراح ة والفحوصات مع)

أو بدون استشفاء.
وا ع جن ع املواد األول ة) شراء) (-
واملواد االستهالك ة واملواد واملعدات)
املصحات) في  املستخدمة  واألدوات 

وغي9ها ألغراض الطب ة.
-)وعنوما جن ع العنل ات التي لها)
كل ا أو) عالقة مباشر أو غي9 مباشر،)
جزئ ا،)بأحد األغراض املذكورة أعاله)
تنن ة) لصالح  تكون  أن  يحتنل  أو 

الشركة..
إقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(،ANFA ،شارع) ( ( ((6 ( ( ( أنفا) الرا ع 
الطابق)7)،)مكتب)71)،))الدار الب ضاء)

- 20013)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 AKDITAL HOLDING الشركة)
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 AKDITAL HOLDING الشركة)
عنوانه)ا))الدار الب ضاء)،)258)طريق)
اوازيز)20450)الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( اقديم) احند  الس د 

بولو) ( (2( رقم) ( (2 تجزئة بكات ل زنقة)
الدار الب ضاء) (20420 الدارالب ضاء)

املغرب)
عنوانه)ا)))) ( رشدي) طالب  الس د 
08)))زنقة))الرمان))انفا الدارالب ضاء))

20013)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)-.
234I

ADVISORY PARTNERS

ALKENZ ELGHALI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشف ات بناية أ الطابق األول 
الدار الب ضاء ، 20160، الدار 

الب ضاء املغرب
ALKENZ ELGHALI  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 7 زنقة 
سبتة اقامة رامي الطابق التاني 
مكتب رقم  8 الدار الب ضاء - 
20100  الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55812(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (23
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALKENZ ELGHALI
غرض الشركة بإيجاز):)-)التجارة.

-)صناعة مواد البناء.
-)زراعة)؛
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-) دمات
وعنوما،)جن ع املعامالت املال ة،)
التجارية،)الصناع ة،)العقارية والغي9)
والتي قد تكون ذات صلة) العقارية،)
باألهداف) مباشرة  غي9  أو  مباشرة 
املذكورة أعاله و تساهم في تطويرها)

أو تنديدها..
زنقة) (7 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
التاني) الطابق  رامي  اقامة  سبتة 
مكتب رقم))8)الدار الب ضاء)-)20100  

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ق طوني) ادري�سي  املهدي  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ق طوني) ادري�سي  املهدي  الس د 
عنوانه)ا))حدائق البديع ف ال رقم)73 
االندلس عين))الشقف موالي يعقوب)
فاس)30000))الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

ق طوني) ادري�سي  املهدي  الس د 
عنوانه)ا))حدائق البديع ف ال رقم)73 
االندلس عين))الشقف موالي يعقوب)

فاس)30000))الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
235I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 EL HAK DE TRANSPORT DE
MARCHANDISES

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 EL HAK DE TRANSPORT DE

MARCHANDISES »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: محل رقم 

)3 و41 تجزئة الوفاء 4 زنقة جدة 

الن9جس طريق صفرو  - 30000 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.5(153

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اجتناع ة) حصة  (300.000 تفويت)

من الس د حك م املنتصر الى الس د)

طارق عبادة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة الس د حك م املنتصركنسي9)

يوسف) الس د  وتع ين  للشركة 

ال ح اوي املسي9 الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
30.000.000)درهم) رأسنال الشركة)

عبادة) طارق  الس د  على  موزعة 

بنعدل)300.000)حصة اجتناع ة

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 
مايلي:)تع ين الس د يوسف ال ح اوي)

مسي9 الشركة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5)42.

236I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

PRESTIGE TOWER
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

PRESTIGE TOWER »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: محل 
رقم41 تجزئة الوفاء 4 زنقة جدة 
الن9جس طريق صفرو - 30000 

فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.7174(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اجتناع ة) حصة  (158711 ( تفويت)
من الس د حك م املنتصر الى الس دة)

فاطنة السعودي)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة الس د حك م املنتصركنسي9)
فاطنة) الس دة  وتع ين  للشركة 

السعودي املسي9ة الجديدة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 15.871.100 الشركة) رأسنال 
موزعة على الس دة فاطنة السعودي)

بنعدل)158.711)حصة اجتناع ة)
بند رقم)17:)الذي ينص على مايلي:)
السعودي) فاطنة  الس دة  تع ين 

مسي9ة الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)7)42.
237I

akassri(omar

كنافة املدينة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
akassri(omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb
 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
كنافة املدينة شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

كرس ف رقم 15 املحنش 2 تطوان - 
3000) تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

32313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (02

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

كنافة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

املدينة.

و) انتاج  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزيع كل املواد الغذائ ة.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

كرس ف رقم)15)املحنش)2)تطوان)-)

3000))تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د حسن ازحاف):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.

500)حصة) ( (: الس د مراد اس ني)

بق نة)100)درهم للحصة.)

الس د حسن ازحاف):)500)بق نة)

100)درهم.

بق نة) (500 (: الس د مراد اس ني)

100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ازحاف  حسن  الس د 
 44 رقم) (65 زنقة) لحسن  اوالد  حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) اس ني  مراد  الس د 

قرب) مزواق  جامع  املامون  شارع 

مدرسة عبد الكريم الخطابي تطوان)

3000))تطوان املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ازحاف  حسن  الس د 
 44 رقم) (65 زنقة) لحسن  اوالد  حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب
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عنوانه)ا)) اس ني  مراد  الس د 

قرب) مزواق  جامع  املامون  شارع 

مدرسة عبد الكريم الخطابي تطوان)

3000))تطوان املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)18)أكتوار)

2022)تحت رقم)2114.

238I

KAMAR BENOUNA

MILLESIMA INVEST ش م م

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

MILLESIMA INVEST ش م م  

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 210 

شارع الزرقطوني الطابق السادس - 

28810 الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.275(13

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قرر الجنع العام اقالة))الس د سعد)

منصب) من  لول دي  يونس  محند 

التس ي9 و تغ ي9 البند الثالث عشر و)

السادس عشر من القوانين)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)3)8418.

23(I

الغديري عبد العزيز

 SOCIETE TRAVAUX
 GENERALE ET ETUDE

TANSSIFT SAFI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الغديري عبد العزيز
الرقم 67 شارع الحرية اسفي اسفي، 

46000، اسفي املغرب
 SOCIETE TRAVAUX GENERALE

 ET ETUDE TANSSIFT SAFI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

بوجدور حي املسجد بلدية جزولة 
إقل م اسفي - 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1328(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE TRAVAUX GENERALE

.ET ETUDE TANSSIFT SAFI
أعنال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة وأعنال إنشائ ة.
))مكتب التصن م القابضة

)األعنال الطبوغراف ة
والنظافة) والحراسة  األمن  (

والبستنة
)ب ع اللوازم املكتب ة

)إعادة تدوير اإلطارات
)تاجر منتجات التنظ ف

)التداول
)تاجر مواد البناء
)التطوير العقاري

)مطور

)ترك ب الكهرااء)وم اه الشرب
)الطرق

)الصرف الصحي
)دراسات وترك ب معدات الري

)نقل البضائع للغي9
)تأجي9 ارالت.

زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
جزولة) بلدية  املسجد  حي  بوجدور 
إقل م اسفي)-)46000)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د امزال عبد الرح م):))1.000 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الرح م) عبد  امزال  الس د 
سبت) بلدية  البهجة  حي  عنوانه)ا))
اسفي) (46000 اسفي) إقل م  جزولة 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الرح م) عبد  امزال  الس د 
سبت) بلدية  البهجة  حي  عنوانه)ا))
اسفي) (46000 اسفي) إقل م  جزولة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( االبتدائ ة بآسفي)

2022)تحت رقم)00).
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AFROMATIS

AFROMATIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AFROMATIS
الطابق األول والطابق التاني رقم 
8 الحي الصناعي عين الشقف ، 

36122، فاس املغرب
AFROMATIS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
األول والطابق التاني رقم 8 الحي 
الصناعي عين الشقف  - 36122 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AFROMATIS

أك اس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لألك اس) تاجر  (- )صانع)) قناش)

بالتقس ط.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الحي) (8 رقم) التاني  والطابق  األول 

 36122 (- ( الشقف) عين  الصناعي 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د املرادمي نور الدين):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) نور  املرادمي  الس د 
تجزئة) (8(2 عنارة) (7 رقم) عنوانه)ا))

القرويين طريق عين الشقف)30050 

فاس املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الدين) نور  املرادمي  الس د 
تجزئة) (8(2 عنارة) (7 رقم) عنوانه)ا))

القرويين طريق عين الشقف)30050 

فاس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (05 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5)40.
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مكتب املحاسبة

SBA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب
SBA TRANS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحضي9ة 
الصناع ة م دز تجزئة  04 طريق 
زايو سلوان  - 62700 الناظور 

املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.23271

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
تجزئة)) م دز  الصناع ة  »الحضي9ة 
 62700 (- ( سلوان) زايو  طريق  (04
شارع) (580« إلى) املغرب«) الناظور 
 03 املسي9ة الطابق الثاني عنارة رقم)

- 62000)الناظور))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4625.
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مكتب املحاسبة

SBA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 نشاط الشركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب
SBA TRANS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي 580 شارع 
املسي9ة الطابق الثاني عنارة رقم 03 

- 62000 الناظور املغرب.
تغ ي9 نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.23271

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تغ ي9) 18)أكتوار) املؤرخ في)

البضائع)) »نقل  من) الشركة  نشاط 

لحساب الغي9

والدولي) الوطني  »النقل  إلى) («

للبضائع لحساب الغي9«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4625.
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MATCOMPTA SNC

CHABIBI TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC

CHABIBI TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

السعدية قطعة 4) الطابق الثاني - 

0000) طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.775(3

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في))1)شتن 9)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

الطابق) ((4 »تجزئة السعدية قطعة)

إلى) املغرب«) طنجة  ((0000 (- الثاني)

رقم) السالم  تجزئة  تطوان  »طريق 

73)قطعة رقم)53)الطابق)3)رقم)5 - 

0000))طنجة))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11802.
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ESPACE COMPETENCES  SARL

SUPPLYLOAD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القي9اوان، عنارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .02، الع ون
70000 ، .1349، الع ون املغرب

SUPPLYLOAD شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي.   تجزئة 
1500 حي الحجري رقم 810 الع ون 

الع ون 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

43387
 11 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SUPPLYLOAD
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9.
تجزئة) ( ( (.: عنوان املقر االجتناعي)
810)الع ون) 1500)حي الحجري رقم)

الع ون)70000)الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د صابر القويد):))510)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د احند القويد):))0)4)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) القويد  صابر  الس د 

الع ون)70000)الع ون املغرب.
عنوانه)ا)) القويد  احند  الس د 

الع ون)70000)الع ون املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) القويد  صابر  الس د 

الع ون)70000)الع ون املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)14)أكتوار)

2022)تحت رقم)3043/2022.
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SOLUCIA EXPERTISE

 NOVANCY GLOBAL

TALENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

 NOVANCY GLOBAL TALENT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 208 

مجنوعة ماندرونا س دي معروف - 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.54827(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر) (2022 شتن 9) (27 في) املؤرخ 

ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 

 NOVANCY الوح د) الشريك  ذات 

مبلغ) ( (GLOBAL TALENT

وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)

مجنوعة) (208 اإلجتناعي) مقرها 

 20000 (- معروف) س دي  ماندرونا 

:)قرار) املغرب نت جة ل) الدارالب ضاء)

الشريك الوح د.

 208 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 

(- مجنوعة ماندرونا س دي معروف)

20000)الدارالب ضاء)املغرب.)
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و عين:

و) موتوت  ( ( مصطفى) الس د)ة))
23)زنقة البشي9 االبراه مي) عنوانه)ا))

شقة) (6 طابق) أ  درج  املعراج  اقامة 
رقم)27 20000)الدارالب ضاء)املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84256.
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إئتنان ات الدريوش

 Société BEST PRODUITS ET

SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

إئتنان ات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 2000)، العرائش املغرب

 Société BEST PRODUITS ET

SERVICES شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

الوفاء الطابق االول رقم 8)16 - 

2000) العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.5(47

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عدال) نع نة  )ة)) الس د) تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500

500)حصة لفائدة))الس د))ة))محند)

حك مي بتاريخ)11)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1085.

247I

إئتنان ات الدريوش

 Société ATELIER
 DE RECHERCHE

 ARCHITECTURALE ET
URBANISTIQUE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وفاة شريك

إئتنان ات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 2000)، العرائش املغرب

 Société ATELIER DE
 RECHERCHE ARCHITECTURALE
ET URBANISTIQUE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
محند الخامس و يوسف ابن 

تاشفين اقامة يامنة الشقة 2) - 
0000) طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1457(
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)شتن 9)2022)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك محند يوسف))املرابط)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نون 9) (01 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):
الس د)ة))كاترين سن ي9 دات نهوفن))

،))124)حصة.
 438 ( (، ( ال اس املرابط) الس د)ة))

حصة.
 438 ( (، ( املرابط) نعام  الس د)ة))

حصة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11623.
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LAAJEB ACCOUNTING

LUXURY PARA
إعالن متعدد القرارات

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

LUXURY PARA »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
الجيش امللكي رقم 132 اقامة 

احنامو رقم 01 - 3000) تطوان 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.26487
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)أبريل)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)-1تفويت حصص:)الذي)
تفويت الس د عبد) ينص على مايلي:)
حصة) (300 العنراني) الهبطي  االله 
محند) الس د  لفائدة  ( اجتناع ة)
وتفويت) (، العنراني) الهبطي  يسين 
حصة) (300 الس دة  ديجة بنخالو)
اجتناع ة لفائدة الس د محند يسين)

الهبطي العنراني.))
-2تغ ي9 الشكل القانوني) قرار رقم)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
شركة)) من  القانوني  الشكل  تغ ي9 
إلى شركة) ذات املسؤول ة املحدودة 
الشريك) ذات  املسؤول ة  محدودة 

الوح د.)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
الذي) رأس املال:) (:6 بند رقم رقم)
ينص على مايلي:)الس د محند يسين)
حصة) (1000 العنراني:) الهبطي 

اجتناع ة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)1146.
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إئتنان ات الدريوش

Société EX LARGE STYLE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

إئتنان ات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 2000)، العرائش املغرب

Société EX LARGE STYLE شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 1721 الشقة 
5 إقامة ف نيزيا - 2000) العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
715(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Société EX LARGE STYLE
غرض الشركة بإيجاز):)الخ اطة و)

النس ج
تسويق املالبس.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الشقة) (1721 رقم) الجديد  املغرب 
العرائش) ((2000 (- ف نيزيا) إقامة  (5

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د بومه دي يوسف):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د بومه دي يوسف عنوانه)ا))
 (2000  31 رقم) الجزائر  شارع 

العرائش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د بومه دي يوسف عنوانه)ا))
 (2000  31 رقم) الجزائر  شارع 

العرائش املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))107.

250I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE OPTIMEO SARL 

AU
إعالن متعدد القرارات

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 SOCIETE OPTIMEO SARL AU 

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: الطابق1، 
رقم 4، تجزئة دال ا،طريق 

بنسودة،فاس - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.4(5((

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)100)حصة من طرف الس دة)

الس د) إلى  فاطنة  محندي  علوي 

علوي محندي عثنان

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

محندي) علوي  الس دة  إستقالة 

فاطنة كنسي9 للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين الس د علوي محندي عثنان)

كنسي9 جديد للشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

 OPTIMEO الشركة من) اسم  تغ ي9 

BLON MNAGEإلى

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

إضافة نشاط جديد للشركة) مايلي:)

املنازل.املتاجر.وتجارة) تنظ ف  (:

الن كوص

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تغ ي9 مقر الشركة من الطابق1،)رقم)

إلى) بنسودة،) دال ا،طريق  تجزئة  (،4
الطابق األر�سي)) رقم7)3)متجر رقم1)

تجزئة املنتزه)3

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
القانون) ( املوافقة على تح ين) مايلي:)

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ينتلك الس د علوي محندي عثنان)

100)حصة

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين الس د علوي محندي عثنان)

كنسي9 للشركة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

 BLON(((مايلي:)تغ ي9اسم الشركة إلى

MENAGE

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

اضافة نشاط جديد للشركة) مايلي:)

كالتنظ ف،)تجارة الن كوص

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
رقم1  ( متجر) رقم7)3) (: مقر الشركة)

الطابق األر�سي تجزئة املنتزه)3)فاس

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)6/22)42.
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 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

نونة بيكس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 LE JOURNAL DES ANNONCES

LEGALES ET APPELS D›OFFRES

 OUAHA(ILOT(D(COMMERCES /

 MAGASIN(N° 28 CASABLANCA

ANFA، 20000 -، الدار الب ضاء 

املغرب

نونة ب كس  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االول الشقة )16 - 
الدارالب ضاء - 20080 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

557821
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (31
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
نونة) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

ب كس.
مخ ز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعجنات
وتنظ م) الطعام  وتقديم  متعهد 

الحفالت و املناسبات
و) بالتجزئة  البسكويت  صناعة 

بالجنلة)
صالة ايس) (- غرفة شاي) (- مقهى)
-)ب ع االش اء)و) كريم)-)مطعم صغي9)

امللحقات املتعلقة بالنشاط)
الشركة املصنعة ملنتجات االلبان.
75)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  16( 11)يناير الطابق االول الشقة)
20080)الدارالب ضاء) الدارالب ضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د عدنان مهدي عنوانه)ا))36 
زنقة االجتناع ط)3)ش)5)حي بوركون)

20040)الدارالب ضاء)املغرب.
الس دة الدكالي ران ة عنوانه)ا))36 
زنقة االجتناع ط)3)ش)5)حي بوركون)

20040)الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ران ة  الدكالي  الس دة 

حي) (5 ش) (3 ط) االجتناع  زنقة  (36

بوركون)20040)الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840740.
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FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE BLON MENAGE

SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

رفع رأسنال الشركة

FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 SOCIETE BLON MENAGE SARL

AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي  رقم 7)3 

متجر رقم1 الطابق األر�سي تجزئة 

املنتزه 3 طريق مكناس فاس  - 

30000 فاس املغرب.

رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.4(5((

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

رفع) تم  (2022 شتن 9) (23 في) املؤرخ 

رأسنال الشركة بنبلغ قدره)»0.000) 

إلى) درهم«) (10.000« أي من) درهم«)

»100.000)درهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو ع ن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)2022/)430.

253I
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SYNERG

TECNOGRAVURA AFRICA
إعالن متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
 TECNOGRAVURA AFRIQUE
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 
 TECHNOPOLE AEROPORT
محند الخامس ، النواصر الدار 
الب ضاء - 27182 الدار الب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.31513

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)ماي)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) بالرغم  الشركة  نشاط  استنرار 
مالها.) رأس  نصف  من  أكث9   سارة 
من) الشركة  شكل  الشركة  تحول  (-
شركة مجهولة االسم))إلى شركة ذات)
مسؤول ة محدودة))مع مراعاة الشرط)
رأسنال) وضع ة  في  املتنثل  السابق 
بالشركة،املحولة) الخاص  صافي 
تساوي على األقل مقدار رأس مالها)
والتي ستخضع للقوانين املعنول بها)

في املغرب.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
شوم خ،) عنر  الس د  مدير:) تع ين 
 10 ( املزداد بتاريخ) مغربي الجنس ة،)
املغرب،)) بالدار الب ضاء) (1(55 يون و)
حامل بطاقة التعريف الوطن ة رقم)
السوارت) بحي  والساكن  (BE6544(
عين) (1 الطابق) (33 رقم) (4 زنقة رقم)
زيادة) (- الب ضاء.) الدار  (، ال 9جة)
 3،290،000.00 بنقدار) املال  رأس 
درهم) (1،000،000.00 من) لي9تفع 
(، درهم) (4،290،000.00 إلى)
دمج جزء) ( ( (1- التال ة:) علىالك ف ة 
إلى) يصل  القانوني  االحت اطي  من 
تحويل) (2- درهم.) (500.000.00
 TECNOGRAVURA الشركة) ديون 

إلى) (-GRAVURAS METALICAS S.A
عن) التنازل  تم  (، (2،790،000.00
املوجودين،) ار رين  الشركاء) جن ع 
في) االكتتاب  في  حقهم  منارسة  ( و)
زيادة رأس املال.))وأن يعت9ف الشركاء)
شهادة) أساس  على  التوالي  على 
الجاري) الحساب  وا ان  املديون ة 
لرئيس مجلس اإلدارة ومصادق عل ه))
سيتم) القانوني،) املدقق  طرف  من 
لألسهم) الجديدة  األسهم  است عاب 
لجن ع) وستكون  اضعة  القدينة 
اإلقرار بالزيادة) (- ( األحكام القانون ة.)
النهائ ة في رأس املال املذكور أعاله من)
 الل:)-1)تأسيس جزء)من االحت اطي)
الشركة) مطالبة  واتغ ي9  القانوني 
 TECNOGRAVURA -GRAVURAS
METALICAS S.A.)جن ع املساهنين)
ار رين الحاضرين تنازلوا عن حقهم)

في االكتتاب في زيادة رأس املال
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
بنبلغ) املال  رأس  تخف ض  مايلي:)
لخفضه) درهم  (4،190،000.00
إلى) درهم  (4،290،000.00 من)
طريق) عن  درهم،) ( (100،000.00
است عاب الخسائر دون أي مشاركة)
بق نة) سهم  لكل  (41،900 وحذف)
100.00)درهم.)-)اإلقرار برفع الشرط)
املشار إل ه أعاله بعد زيادة رأس املال)
وتخف ض رأس املال أعاله،)فإن صافي)
مركز حقوق امللك ة للشركة يساوي)
على األقل رأس املال كنا هو مبين في)
تقرير املدقق القانوني عند التحول،)
الشركة تحولت ارن إلى شركة ذات)

مسؤول ة محدودة.
ينص) الذي  (:4 رقم) قرار 
شركة) أسهم  ب ع  (- مايلي:) على 
 TECNOGRAVURA-GRAVURAS
عنر) للس د  (METALICAS -SA
شوم خ،)يتعلق)7)))سهم.)-)املوافقة)
عنر) الس د  جديد:) شريك  على 
األسا�سي) النظام  تحويل  (- شوم خ.)
مسئول ة) ذات  شركة  إلى  للشركة 
شخص جديد.) محدودة دون إنشاء)
مجلس) مدة عضوية أعضاء) انتهاء) (-
اإلدارة بعد تحول الشركة إلى شركة)

ذات املسؤول ة املحدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)-)تعديل الفصل)))6))»تقدمات«)

من القانون األسا�سي و تعديل الفصل)))
7)»الرأسنال االجتناعي«)من القانون)

األسا�سي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840732.
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ELMA COMPTABILITE

HA CHHAIBI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE

ال 9كة 2، مجنوعة 10، اإلقامة 

78، الطابق 3، رقم 15، طنجة ، 

0000)، طنجة املغرب

HA CHHAIBI   شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي قيسارية 
التيسي9 شارع إنجلت9ا الطابق األول 

رقم 47  - 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

131481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 HA (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

. CHHAIBI

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.

قيسارية) (: عنوان املقر االجتناعي)
األول) الطابق  إنجلت9ا  شارع  التيسي9 

رقم)47  - 0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الشه بي) الس د حنزة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الشه بي  حنزة  الس د 
شارع املعتند ابن عباد اقامة التيسي9)

الشقة)36 0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الشه بي  حنزة  الس د 
شارع املعتند ابن عباد اقامة التيسي9)

الشقة)36 0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258551.
255I

Expertax

UNIV›SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Expertax
10، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم ٤ ، 20060، الدار الب ضاء 
املغرب

UNIV›SERVICES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 10، زنقة 
واشنطن الطابق السفلي رقم ٤ - 

20060 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (23
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوح د) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.UNIV’SERVICES
:) دمات) بإيجاز) الشركة  غرض 

و استشارات في التسويق والتواصل.
عنوان املقر االجتناعي):)10،)زنقة)
 -  ٤ رقم) السفلي  الطابق  واشنطن 

20060)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 60.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الصديقي) اللط ف  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (600   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصديقي) اللط ف  عبد  الس د 
أ) (18 عنارة) كولف س تي  عنوانه)ا))
بوسكورة) الخضراء) املدينة  (4 شقة)
الب ضاء)) الدار  (20000 النواصر)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الصديقي) اللط ف  عبد  الس د 
أ) (18 عنارة) كولف س تي  عنوانه)ا))
بوسكورة) الخضراء) املدينة  (4 شقة)
الب ضاء)) الدار  (20000 النواصر)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842688.
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F.B.A.K GESTION SARL

 PÉPINIÈRE HAMZA 
REHAMNA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئ9 انزران اقامة الشع بي 
 bd(bir(anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،
benguerir املغرب

  PÉPINIÈRE HAMZA REHAMNA 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار والد 
الحاج ال 9ك ين الرحامنة ال 9ك ين  - 

43150 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
34((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (15
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
((: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
.PÉPINIÈRE HAMZA REHAMNA

غرض الشركة بإيجاز):)املشتل.
:)دوار والد) عنوان املقر االجتناعي)
(- ( الحاج ال 9ك ين الرحامنة ال 9ك ين)

43150)ابن جرير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العلجي) ( حنزة) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العلجي  ( حنزة) الس د 
الرحامنة) ال 9ك ين  الحاج  والد  دوار 

ال 9ك ين))43150)ابن جرير املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) العلجي  ( حنزة) الس د 
الرحامنة) ال 9ك ين  الحاج  والد  دوار 

ال 9ك ين))43150)ابن جرير املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)360.
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Société(somicoc

شركة أندلس س ك طخافو 
ديفيغ

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

Société(somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة أندلس س ك طخافو ديف غ  

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عنارة بن مو�سى 
الكواش الطابق 2 م.ج  - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74253
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

أندلس س ك طخافو ديف غ.
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعنال املختلفة للبناء.
عنوان املقر االجتناعي):)شارع عبد)
مو�سى) بن  عنارة  الخطابي  الكريم 
 30000 (- ( م.ج) (2 الطابق) الكواش 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السع د) حافظ  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د متوكل  الد):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د حافظ السع د عنوانه)ا))

 25 تجزئة النس م اقامة حسام رقم)

فاس) (30000 ( الشقف) عين  طريق 

املغرب.

عنوانه)ا)) متوكل  الد  الس د 

عنارة)2)اقامة القدس)2)شارع محند)

الفا�سي)30000)فاس املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د حافظ السع د عنوانه)ا))

 25 تجزئة النس م اقامة حسام رقم)

فاس) (30000 ( الشقف) عين  طريق 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)2022/)432.

258I

CELA ELECTRO

سيال الكترو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CELA ELECTRO

محل بدوار اوالد الحاج قاسم 

املهارزة الساحل البئ9 الجديد. ، 

24150، البئ9 الجديد املغرب

س ال الكت9و شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل بدوار 

اوالد الحاج قاسم املهارزة الساحل 

البئ9 الجديد - 24150 البئ9 الجديد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

1((11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (02

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

س ال) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

الكت9و.

غرض الشركة بإيجاز):)•)األعنال)

وا ع) واملباني  الصناع ة  الكهراائ ة 

املواد الكهراائ ة.

األجهزة) وص انة  وترك ب  •ب ع 

والكن ف) والسباكة  الكهراائ ة 

الصحي والتك  ف والغاليات وغاليات)

امل اه ومعدات الحناية من الحريق.

والحراسة) الخاص  •األمن 

والنظافة) والبستنة  واملراقبة 

واألعنال املتنوعة..

محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

املهارزة) قاسم  الحاج  اوالد  بدوار 

الساحل البئ9 الجديد)-)24150)البئ9)

الجديد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الطا�سي) الس د سع د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الطا�سي عنوانه)ا)) الس د سع د 

الجديد) البئ9  (24150 الجديد) البئ9 

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الطا�سي عنوانه)ا)) الس د سع د 

الجديد) البئ9  (24150 الجديد) البئ9 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)308)2.

25(I

عبد الرحنان اعب بي

TRAVAGRI GLOB
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

عبد الرحنان اعب بي

عنارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 

مك لد ، 50000، مكناس املغرب

TRAVAGRI GLOB شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر 

رقم 2 عنارة رقم 122/121/120  

مرجان 2مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

57475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAGRI GLOB

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إنشاءات-االستغالل) أو  مختلفة 

الفالحي-منعش عقاري..

عنوان املقر االجتناعي):)متجر رقم)

2)عنارة رقم)120/121/122))مرجان)

2مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ( ( ( الس د بابا  ويا عبد الرزاق)

درهم) (100 بق نة) حصة  (5.000

للحصة.

الس دة بابا  ويا ش ناء))))):))5.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق)))) عبد  بابا  ويا  الس د 
حي) (((6 رقم) (5 قطاع) عنوانه)ا))

السالم))50000)سال املغرب.
ش ناء))))) بابا  ويا  الس دة 
اقامة مراكش بالزا عنارة) عنوانه)ا))

ب4)جليز))50000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
ش ناء))))) بابا  ويا  الس دة 
اقامة مراكش بالزا عنارة) عنوانه)ا))

ب4)جليز))50000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3866.
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FIDUS FETHI

GG & CO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 7(
 HASSANI(N4 2EME(ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

GG & CO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي )7 شارع 
بئ9 انزران حي حسني رقم 4 بركان - 

63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
8763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 GG(&(: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.CO

إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنتجات الحرف ة

-استي9اد وتصدير
-)تاجر.

)7)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
(- بركان) (4 بئ9 انزران حي حسني رقم)

63300)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 GRONDIN GAUTHIER الس د)
LAURENT  :  100)حصة بق نة)100 

درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 GRONDIN GAUTHIER الس د)
LAURENT))عنوانه)ا))فرنسا)63300 

بركان املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 GRONDIN GAUTHIER الس د)
LAURENT))عنوانه)ا))فرنسا)63300 

بركان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)557/2022.

261I

EVEREST FOOD A3

EVEREST FOOD A3   
إعالن متعدد القرارات

EVEREST FOOD A3
13 زنقة احند املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول رقم 8 ، 20350، 
الدارالب ضاء املغرب

   EVEREST FOOD A3 »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 13 زنقة 
احند املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8 - 20350 الدارالب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.542541
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بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)يون و)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 EVEREST«(تغ ي9 تسن ة الشركة من

 EVEREST« إلى) (»FOOD A3

.«(PROMO

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التغ ي9 في الغرض املؤس�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

مايلي:)تتخذ الشركة اسنها القانوني)

EVEREST PROMO SARL

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

  ( مايلي:)الغرض من املؤسسة هو:)

وا ع) نشاط التطوير العقاري والبناء)

السكني) لالستخدام  املباني  جن ع 

 .املنهي أو  الصناعي  أو  التجاري  أو 

)شراء)وا ع) نشاط املقسم الفرعي)

االستحواذ) ( املباني) وإدارة  وإدارة 

على املشاركة في أي شركة مدن ة أو)

تجارية أو صناع ة أو مال ة)،)فرنس ة)
يكون) أي شركة  و اصة  أجنب ة  أو 

وا عها) املباني  شراء) منها  الغرض 

وإدارتها) ومعامالتها  وا عها  وا عها 

وتأجي9ها وتنظ نها))دراسة وتنف ذ)

الحرف) جن ع  أعنال  طط  جن ع 

 ؛ بجن ع أشكاله) بالبناء) املتعلقة 

وتصدير جن ع) واستي9اد  وا ع  شراء)

املستخدمة) وارالت  واملعدات  املواد 

في الهندسة املدن ة واألشغال العامة)

جن ع) إنجاز  ( والطرق؛) واألفراد 

الت9اب ة) واألعنال  البناء) أعنال 
والعزل) والطالء) الصحي  والصرف 

والسباكة) والكهرااء) والنجارة  املائي 

والزجاج والديكور والتدفئة) والطالء)

والهندسة) امل اه  وإمدادات  املركزية 

املدن ة)؛))نشاط تاجر البضائع

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842016.

262I

FIDUCOGEM

ZAYTOUNE SLASS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOGEM
 N°5 IMM 52 BUR(ACHRAF(AV
 MOHAMMED(VI ، 30000، FES

MAROC
ZAYTOUNE SLASS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

البابدة االندلس عين الشقف فاس  
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ZAYTOUNE SLASS
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

ارض فالح ة.
دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
البابدة االندلس عين الشقف فاس))

- 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د بنهاري لحبيب):))660)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 340 ( (: الحسين) بنكن ل  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لحبيب  بنهاري  الس د 
الشقف)) عين  االندلس  البابدة  دوار 
فاس) (30000 ( فاس) يعقوب  موالي 

املغرب.

الس د بنكن ل الحسين عنوانه)ا))
 447 2)زنقة القدس رقم) تجزئة دن ا)
تاينة) اوالد  (80000 ( تاينة) اوالد 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) لحبيب  بنهاري  الس د 
الشقف)) عين  االندلس  البابدة  دوار 
فاس) (30000 ( فاس) يعقوب  موالي 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4288.
263I

hana(compta((maroc

 AL AKHAWAINE DES
CONSEILS ET ASSURANCES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 تسن ة الشركة

hana(compta  maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue(mohamed(v(el(jadida(el
jadida، 24000، el(jadida(maroc

 AL AKHAWAINE DES CONSEILS
ET ASSURANCES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي طريق 

الجديدة آسفي,حي نجنة الجنوب 
II,عنارة )ج)مكازة رقم 3 الجديدة 

24000 الجديدة املغرب.
تغ ي9 تسن ة الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
 11443

العام) الجنع  بنقت�سى 
شتن 9) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) تسن ة  تغ ي9  تم  (2022
 AL AKHAWAINE DES« من)
CONSEILS ET ASSURANCES«)إلى)
وكذا تحين) (ASSURANCES REDA«

القانون األسا�سي للشركة.«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)317)2.
264I

ائتنان ة أك دي

BEIN MOBI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

ائتنان ة أك دي

زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 

حنرية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

BEIN MOBI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : عنارة 

)E1 الطابق 1  الشقة -1ب رياض 

 MEKNES 50050 الزيتون مكناس

مكناس املغرب.

قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 

.48(2(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) )2)شتن 9) املؤرخ في)

BEIN MOBI)شركة ذات املسؤول ة)

 50.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 

-1ب) الشقة) ( (1 الطابق) (E1( عنارة)

 MEKNES مكناس) الزيتون  رياض 

نت جة) املغرب  مكناس  (50050

النعدام األرااح.

و عين:

و) املزكلدي  ( ( يوسف) الس د)ة))

 5 مرجان) (1070 الرقم) عنوانه)ا))

املغرب) مكناس  (50050 مكناس)

كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

عنارة) وفي  (2022 شتن 9) (2( بتاريخ)

-1ب رياض) الشقة) ( (1 الطابق) (E1(

مكناس) (50050 (- مكناس) الزيتون 

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)1015.

265I
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STE GESTAC SUD SARL

CESAR BIT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
CESAR BIT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

563 مسي9ة 1 حرف - ا-  - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.4482(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
كراخي) محند  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (450
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
حام د اموق بتاريخ)15)شتن 9)2022.
كراخي) محند  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (450
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن 9) (15 بتاريخ) البقاء) ابو  ( محند)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
)1)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140523.
266I

STE GESTAC SUD SARL

CESAR BIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
CESAR BIT شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
و عنوان مقرها االجتناعي مسي9ة 1 
حرف ا رقم 563 - 40000 مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.4482(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)شتن 9)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤول ة) إلى) الوح د«)

املحدودة«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140523.

267I

STE GESTAC SUD SARL

CESAR BIT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

CESAR BIT  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املسي9ة 1 

حرف  ا رقم 563 - 40000 مراكش 

املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.4482(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تع ين) 15)شتن 9) املؤرخ في)

مسي9 جديد للشركة الس د)ة))اموق)

حام د كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140523.

268I

PREMIUM FINANCE

AUNYA AESTHETIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AUNYA AESTHETIC شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي مبنى 

)فضاء ج ليز)، 23 شارع يعقوب 
املنصور، الطابق 1، مكتب رقم 8، 

ج ليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AUNYA AESTHETIC
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجن ل.
مبنى) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
يعقوب) شارع  (23 ج ليز)،) )فضاء)
(،8 مكتب رقم) (،1 الطابق) املنصور،)

ج ليز)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة اوغ لي))كاستوالن):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

كاستوالن) ( اوغ لي) الس دة 
اقامة)) ( تجزئة السسيسطا) عنوانه)ا))
 11 ( رقم) دال  مد ل  ب تش  مارينا 

28830))املحندية املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
كاستوالن) ( اوغ لي) الس دة 
اقامة)) ( تجزئة السسيسطا) عنوانه)ا))
  11 ( رقم) دال  مد ل  ب تش  مارينا 

28830))املحندية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140611.
26(I

STE FIDUCAT

MASTER SHINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech(MAROC

MASTER SHINE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : الطابق 
السفلي املنطقة الصناع ة س دي 
غانم تجزئة رقم 377 - 40000 

مراكش املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.111855

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (30 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MASTER SHINE حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د مبلغ رأسنالها)50.000)درهم)
الطابق) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
س دي) الصناع ة  املنطقة  السفلي 
 40000  -  377 رقم) تجزئة  غانم 
للتوقف عن) نت جة  املغرب  مراكش 

مزاولة النشاط.
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و عين:
)طه) ( الس د)ة))جعفر عبدالعزيز)
النخ ل) حدائق  عنوانه)ا)) و  غزوان 
جناح)))شقة رقم)2 40000)مراكش)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
وفي الطابق) (2022 شتن 9) (30 بتاريخ)
س دي) الصناع ة  املنطقة  السفلي 
 40000  -  377 رقم) تجزئة  غانم 

مراكش املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140585.
270I

Bureau(d’étude(et(conseil  

PECHE PROJET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

PECHE PROJET شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي العودة 
01 بلوك 5 رقم ) مركز بئ9 كندوز 
اقل م اوسرد - 73000  بئ9 كندوز 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
22747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 PECHE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.PROJET

تجهيز) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والقشريات) األسناك  وحفظ 

والر ويات
أنواع) جن ع  وتصدير  استي9اد  (•
والقشريات) والر ويات  األسناك 
والكركند) واملحار  األرجل  ورأس ات 
والسردين واملاكريل وجن ع منتجات)

املأكوالت البحرية.
املنتجات) في  الجنلة  تجارة  (•
األسناك) و اصة  (، الغذائ ة)

واملأكوالت البحرية.
والتصدير) والشراء) الب ع  (•
واالستي9اد والب ع بالجنلة والتجن د)
أشكالها) بجن ع  والنقل  واملعالجة 
الطازجة) السنك ة  املنتجات  لجن ع 

املعالجة واملجندة.
أي) وتشغ ل  وح ازة  إنشاء) (•
باألسناك) يتعلق  تجاري  نشاط 

واملحار واملأكوالت البحرية.
ب ع األسناك واملحار واملأكوالت) (•
وجن ع) كريم  واريس  البحرية 
األسواق) في  الصلة  ذات  املنتجات 

بالتجزئة.
•)النقل املحلي والدولي لألسناك

ومنتجات) األسناك  استغالل  (•
املأكوالت البحرية وتخزينها وإيداعها)

وحفظها.
•)ترويج وتسويق وتصدير منتجات)
املأكوالت البحرية الطازجة واملجندة.
املنتجات) وحفظ  تجن د  (•

السنك ة
•)التسويق والنقل املحلي والدولي)
لألسناك واملنتجات البحرية األ رى..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مركز بئ9) (( رقم) (5 بلوك) (01 العودة)
بئ9) ( (73000 (- اوسرد) اقل م  كندوز 

كندوز املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د أيوب بابيت):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بابيت  أيوب  الس د 
مركز) (( رقم) (5 بلوك) (01 حي العودة)
بئ9) (73000 اقل م اوسرد) بئ9 كندوز 

كندوز املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) بابيت  أيوب  الس د 
مركز) (( رقم) (5 بلوك) (01 حي العودة)
بئ9) (73000 اقل م اوسرد) بئ9 كندوز 

كندوز املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (12

.1657/2022
271I

SAGASUD

FAST CLEANING SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي9 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب
 FAST CLEANING SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
املسي9ة الخضراء الشطر 3 رقم 
C628 املر�سى - 70000 الع ون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

43435
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 FAST (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.CLEANING SERVICES
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنازل) التنظ ف  التنظ ف  دمة 
واالصالح) الص انة  وغي9ها  االدارات 

وتصدير) استي9اد  عامة  تجارة 
مالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كل 

و دماتي.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) (3 الشطر) الخضراء) املسي9ة 
الع ون) (70000 (- املر�سى) (C628

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الس د سف ان بن مبي9يك)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د عبد هللا عبو):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مبي9يك) بن  سف ان  الس د 
اللفت) مي9  (02 تي9ت) حي  عنوانه)ا))

85200)س دي افني املغرب.
عنوانه)ا)) عبو  هللا  عبد  الس د 
زنقة الصويرة رقم)83)املر�سى)70000 

الع ون املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
مبي9يك) بن  سف ان  الس د 
اللفت) مي9  (02 تي9ت) حي  عنوانه)ا))

85200)س دي افني املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ))1)أكتوار)

2022)تحت رقم)3082.
272I

SAGASUD

ARFAWI FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي9 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب
ARFAWI FISH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي9ة 
الخضراء زنقة الدار الب ضاء رقم 71 

املر�سى - 70000 الع ون املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

4343(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ARFAWI FISH

الص د) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بانواعه) السنك  تجارة  البحري 

املحلي) النقل  والتقس ط  بالجنلة 

والدولي للبضائع تجارة عامة استي9اد)

صناعي) تجاري  نشاط  كل  وتصدير 

مالحي و دماتي.

عنوان املقر االجتناعي):)حي املسي9ة)
الخضراء)زنقة الدار الب ضاء)رقم)71 

املر�سى)-)70000)الع ون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: مستعين) هشام  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: مستعين) حنزة  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د هشام مستعين عنوانه)ا))
 86 رقم) سيناء) شارع  التعاون  حي 

70000)الع ون املغرب.

الس د حنزة مستعين عنوانه)ا))
 02 54)حي  ط الرملة) 16)رقم) زنقة)

70000)الع ون املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د هشام مستعين عنوانه)ا))
 86 رقم) سيناء) شارع  التعاون  حي 

70000)الع ون املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ))1)أكتوار)

2022)تحت رقم)3085.
273I

 BEPOLYCO((مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

تنضيمات ا ت ف املغرب
 ش.م.م ش.و

 ATV-ORGANISATIONS 
MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رش د ورزازات ، 45000، ورزازات 

املغرب
تنض نات ا ت ف املغرب ش.م.م 
 ATV-ORGANISATIONS ش.و
MAROC SARL AU  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

املنصور الدهبي زاكورة  - 00)47 
زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
3(77

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
ش.م.م) املغرب  ف  ت  ا  تنض نات 
 ATV-ORGANISATIONS ش.و)

.MAROC SARL AU
تنظ م)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- لس اح ة) ا  الحفالت  و  الرحالت 
والدرجات) الس ارات  س اقة  تعل م 

الرااع ة))في الرمال..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 47(00 (- ( زاكورة) الدهبي  املنصور 

زاكورة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د سه ك كريستوف ن ون ل))
 SAHUC CHRISTOPHE, LIONEL
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د سه ك كريستوف ن ون ل)
 SAHUC CHRISTOPHE, LIONEL
 N°416 CHEMIN DEL عنوانه)ا))
REY( LACOSTE( CASTELNAU( –

 MONTRATIER 46170 SAINTE
 ALAUZIE FRANCE. 46170

.MONTRATIER  FRANCE
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د سه ك كريستوف ن ون ل)
  SAHUC CHRISTOPHE, LIONEL
 N°416 CHEMIN DEL عنوانه)ا))
REY( LACOSTE( CASTELNAU( –

 MONTRATIER 46170 SAINTE
 ALAUZIE FRANCE. 46170

 MONTRATIER  FRANCE
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بزاكورة))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)285.
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 BEPOLYCO((مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

شركة شميرو للثاتيت  
 STE CHMIROU  ش.م.م.ش.و

FOURNITURES SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رش د ورزازات ، 45000، ورزازات 

املغرب
شركة شني9و للثاتيت  ش.م.م.ش.و  
 STE CHMIROU FOURNITURES
SARL AU  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي اكرس ف  
قلعة مكونة تنغي9  - 45202 قلعة 

مكونة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4137

 05 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)
 STE ( ش.م.م.ش.و) ( شني9و للثاتيت)
 CHMIROU FOURNITURES

.SARL AU
ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وصناعة مواد البناء)))بالط)-)طوب)-)

اثات)).
عنوان املقر االجتناعي):)اكرس ف))
قلعة) (45202 (- ( تنغي9) قلعة مكونة 

مكونة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الحسن) الس د شنرو 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الحسن  شنرو  الس د 
 45000 دوارادرمي امرزكان ورزازات)

ورزازات))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الحسن  شنرو  الس د 
 45000 دوارادرمي امرزكان ورزازات)

ورزازات))املغرب.



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20720

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بزاكورة))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم))82.
275I

ائتنان ة بوعرفة

STE AIN AMELLAL
إعالن متعدد القرارات

ائتنان ة بوعرفة
رقم)4 زنقة الدار الب ضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE AIN AMELLAL »شركة  

التضامن«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع الحي 
الجديد  - 61102 تالس نت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.723
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

ينص) الذي  (:01 رقم) قرار 
الحصص) جن ع  ب ع  مايلي:) على 
االجتناع ة املنلوكة من طرف الس د)
رحو عبد الخالق للس د اوملي محند-
االجتناع ة) الحصص  جن ع  ب ع 
االجتناعي) الراسنال  في  له  املنلوكة 
للشركة من طرف الس د الع د لغدير)
واذلك) محند  اوملي  الس د  لفائدة 
مالكا) محند  اوملي  الس د  يصبح 
االجتناعي) الراسنال  من  (67% ل)

للشركة.
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
االجتناعي) الهدف  توس ع  مايلي:)
للشركة باضافة نشاط اشغال البناء)
املختلفة و نشاط) و جن ع االشغال 
الشركة) الهداف  التجاري  املفاوض 
املحددة مسبقا في القانون االسا�سي)

للشركة.
على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة املسي9 القديم للشركة)
تع ين) و  الخالق  عبد  رحو  الس د 
جديد) كنسي9  محند  اوملي  الس د 

للشركة ملدة غي9 محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 
االهداف االجتناع ة للشركة) مايلي:)
تتلخص في ترا ة الدواجن و تسويقها-)
وس ط) او  مفاوض  البناء-) اشغال 
الفالح ة) االشغال  جن ع  تجاري-)

املختلفة
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 
مساهنة الس د اوملي محند) مايلي:)
 20100 في راسنال الشركة هو مبلغ)
الس دة) الشريك  مساهنة  درهم.)
لغدير مل كة هو)00)))درهم.)وقد تم)
املكونة للراسنال) ( ايداع تلك املبالغ)
االجتناعي للشركة في حسابها البنكي.
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
االجتناعي) الراسنال  ق نة  مايلي:)
موزع) درهم  (30000 ( هو) للشركة 
الس د) (--1 يلي) كنا  الشريكين  على 
 201 درهم اي) (20100 اوملي محند)
درهم للحصة-) (100 حصة من فئة)
درهم) (((00 -2الس دة لغدير مل كة)
اي))))حصة اجتناع ة من فئة)100 

درهم.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (14 بتاريخ) ( االبتدائ ة بفج ج)

2022)تحت رقم)342.
276I

rochdi(conseil

CHI ZWIN OMTRAKI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

CHI ZWIN OMTRAKI شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي موالي 
رش د الشطر الثاني بلوك M   رقم 

178 الع ون الع ون 70000 الع ون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
43471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (24
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 CHI (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ZWIN OMTRAKI
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة و ب ع املالبس.
عنوان املقر االجتناعي):)حي موالي)
رقم) ( ( (M رش د الشطر الثاني بلوك)
70000)الع ون) 178)الع ون الع ون)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مريم) فعراس  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مريم  فعراس  الس دة 
 38 رقم) الكم  زنقة  السعادة  حي 

70000)الع ون املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) مريم  فعراس  الس دة 
 38 رقم) الكم  زنقة  السعادة  حي 

70000)الع ون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)21)أكتوار)

2022)تحت رقم))310.
277I

VISION VASTE CONSULTING

 TRANSPORT LOGISTIQUE
AMRO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
 TRANSPORT LOGISTIQUE
AMRO شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أبي 
الحسن الشادلي إقامة وردة رقم 

2 الطابق السفلي - 0000) طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (15
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT LOGISTIQUE

.AMRO
وك ل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والنقل) البضائع  نقل  في  بالعنولة 
الطرقي للسلع والبضائع على الصع د)

الوطني والدولي.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
أبي الحسن الشادلي إقامة وردة رقم)
طنجة) ((0000 (- السفلي) الطابق  (2

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس دة أفتات ارح نو)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة أفتات ارح نو عنوانه)ا))
كرونينجن)741))كرونينجن هولندا.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:
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عنوانه)ا)) أس ة  أفتات  الس دة 
السواني الزنقة))11)رقم)13 0000) 

طنجة املغرب

عنوانه)ا)) جن لة  أفتات  الس دة 
الحي الجديد زنقة)1)رقم))5 0000) 

طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (04 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258008.
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مكتب مو�سى رش د

JEUX DE REVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب مو�سى رش د

عنارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محند الخامس م ج ، 50000، 

مكناس املغرب

JEUX DE REVE  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 11 

طابق 4 اقامة ام الرا ع رقم 112 

تجزئة صحراء 1 شارع محند 6  - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

57477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (22

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 JEUX (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.DE REVE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال املختلفة.

 11 :)شقة) عنوان املقر االجتناعي)

 112 رقم) الرا ع  ام  اقامة  (4 طابق)

 -   6 شارع محند) (1 تجزئة صحراء)

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس د بلغمي عزالدين)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د بلغمي عزالدين عنوانه)ا))

 26000  1075 حي مجنع الخي9 رقم)

سطات املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د بلغمي عزالدين عنوانه)ا))

 26000  1075 حي مجنع الخي9 رقم)

سطات املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم))386.

27(I

MA GLOBAL CONSULTING

NOSOMA
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 20000، الدار الب ضاء 

املغرب

NOSOMA »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: )، شارع 

 الد ابن الول د عين السبع - - الدار 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.413817

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)يول وز)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

أصبح) الذي  الشركة  غرض  تعديل 

جن ع) استغالل  في  أساسا  يتنثل 

األرا�سي الزراع ة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

محج) (( من) اإلجتناعي  املقر  تحويل 

(،30  الد ابن الول د عين السبع إلى)

الوازيز،) شارع عبد الرح م بوعب د،)

الدار الب ضاء)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

زهور) السادة  إستقالة  قبول  مايلي:)

بناني) و قاسم  ( بناني اسني9س) وفاء)

في) كشركاء) مهامهم  من  اسني9س 

التس ي9

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

مايلي:)تع ين الس دة زهور وفاء)بناني))

الب ضاء،) بالدار  القاطنة  اسني9س 

بناني) قاسم  الس د  و  ( ( رويان) زنقة 

الب ضاء،) بالدار  القاطن  اسني9س 

في) كشركاء) آنفا  دوكي،) زنقة  (،18

التس ي9 ملدة ست سنوات أي لحين)

 2028 سنة) العام  الجنع  انعقاد 

للنصادقة على الحسابات املنته ة في)

30)شتن 9)2027 

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد صالح ات التوق عات))

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين النظام األسا�سي بالكامل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

غرض))الشركة

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر اإلجتناعي للشركة

على) ينص  الذي  (:6,7 رقم) بند 

مايلي:)الحصص و رأسنال الشركة

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)ه ئة التس ي9

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842560.
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 MOGADOR(موكادور أسيست آند سي9فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سورينا فيرم
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي9فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

سورينا في9م  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل 
الكائن بدوار امزوغر  جناعة موالي 

بوزرقطون  اقل م الصويرة  - 44000 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
6383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
اإلقتضاء)بنختصر تسن تها):)سورينا)

في9م.
ترا ة) ((1 (: غرض الشركة بإيجاز)
والتس ي9) التدبي9  ((2 (- الدواجن)

الفالحي)-)3))االستي9اد والتصدير.
املحل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
)جناعة موالي) الكائن بدوار امزوغر)
بوزرقطون))اقل م الصويرة))-)44000 

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: ( الدكالي) الس د محند 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الدكالي) الس د محند 
بوزرقطون)) موالي  امزوغار  دوار 

الصويرة)44000)الصويرة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الدكالي) الس د محند 
بوزرقطون)) موالي  امزوغار  دوار 

الصويرة)44000)الصويرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))40.

281I

.ACC-COSULTING

ADAM HNC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

.ACC-COSULTING
 ،BP 2703 PPAL(VN(FES ، 30000

فاس املغرب
ADAM HNC شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار أوالد 

بوعب د الصنعة أوالد الط ب - 
30023 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ADAM(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.HNC

أألشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
بنصف) بائع  مستورد  املختلفة،)

الجنلة،)التجارة..
دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
أوالد بوعب د الصنعة أوالد الط ب)-)

30023)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د عزيز الحنوي�سي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د عزيز الحنوي�سي عنوانه)ا))
أوالد) الصنعة  بوعب د  أوالد  دوار 

الط ب)30023)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عزيز الحنوي�سي عنوانه)ا))
أوالد) الصنعة  بوعب د  أوالد  دوار 

الط ب)30023)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (04 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4071.
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STE FICOGEMISS

STE METRAY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب
STE METRAY شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي س دي 

بوط ب  - 33250 ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.METRAY

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء

االستغالل الغابوي.

عنوان املقر االجتناعي):)حي س دي)

بوط ب))-)33250)ميسور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( الس د املهدي ال ح اوي):)

حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د املهدي ال ح اوي عنوانه)ا))
ميسور) (33250 دوار طكنشة وزغت)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د املهدي ال ح اوي عنوانه)ا))
ميسور) (33250 دوار طكنشة وزغت)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( االبتدائ ة ببوملان)

2022)تحت رقم)507.
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ديوان األستاذة حسن ة مزيان

أتريجا ايمو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

ديوان األستاذة حسن ة مزيان

44 شارع القوات املساعدة،الطابق 

األول حي الصدري الدار الب ضاء ، 

20650، الدار الب ضاء املغرب

أتريجا اينو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية شارع 
بئ9 انزران و زنقة القائد العشطار، 
إقامة الراح »أ« الطابق 2، مكتب 
رقم ب 5 الدار الب ضاء - 20520 

الدار الب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.34767

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 9) (26 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842256.
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FUDICAIRE ISMAILI

STE AHEL BADDAD SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السنارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE AHEL BADDAD SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السالم 
الثاني بلوك ف رقم 67 السنارة - 

72000 السنارة املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1(4(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (04 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.400.000«
 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)177/2022.
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LAHBABI(AUDIT(&(CONSEIL

 CABINET
 D›ORTHOPHONIE ZAO

MAARIF
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LAHBABI(AUDIT & CONSEIL
45 ، شارع لخضر غ الن ، الطابق 

الخامس ، شقة 404 إقامة الوطن ة 
،املدينة الجديدة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب
 CABINET D›ORTHOPHONIE

ZAO MAARIF شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي فضاء 
ماجوريل,11 شارع ابو ح ان 

التوح دي - الطابق 5 - مكتب ) - 
املعاريف - 20330 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(16(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (0(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 CABINET D’ORTHOPHONIE

.ZAO MAARIF
غرض الشركة بإيجاز):)-)منارسة)

مهنة معالج النطق.
-)الق ام بجن ع األنشطة املتعلقة)
جن ع) وعالج  وفحص  بتشخ ص 
واللغة) والكالم  الصوت  اضطرابات 
في) التأ ر  والكبار:) األطفال  لدى 
الكالم)،)ع ب النطق)،)التلعثم)،)إلخ.

العنل ات) جن ع  (، أعم) وبشكل 
أو) املال ة  أو  الصناع ة  أو  التجارية 

التي قد) العقارات  أو  املال ة  األوراق 

غي9) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بأحد األش اء)املذكورة أعاله)،)

أو التي قد تعزز تطوير الشركة..

فضاء) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

ح ان) ابو  شارع  ماجوريل,11)

 -  ( مكتب) (- (5 الطابق) (- التوح دي)

الب ضاء) الدار  (20330 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: والي) زينب علمي  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة زينب علمي والي عنوانه)ا))
)3)زنقة املسعودي طابق)1)شقة)16 

الدار) (20100 املعاريف) راسين  حي 

الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس دة زينب علمي والي عنوانه)ا))
)3)زنقة املسعودي طابق)1)شقة)16 

الدار) (20100 املعاريف) راسين  حي 

الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

286I

canape

 LAKHLOUFI ISMAILO SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

canape

 av(kassou(medah(taza ، 35000،

taza(maroc

 LAKHLOUFI ISMAILO SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

القلعة غ اتة الغرا ة تازة  - 35000 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

6741

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (27

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LAKHLOUFI ISMAILO SARL AU

اشعال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال مختلفة.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 35000 (- ( القلعة غ اتة الغرا ة تازة)

تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د اسناع ل لخلوفي)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

لخلوفي) اسناع ل  الس د 

دوار القلعة غ اتة الغرا ة) عنوانه)ا))

تازة))35000)تازة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

لخلوفي) اسناع ل  الس د 

دوار القلعة غ اتة الغرا ة) عنوانه)ا))

تازة))35000)تازة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)482/22.

287I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BAIJI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

)5 شارع االمي9 موالي عبد هللا ، 
54000،  ن فرة املغرب

BAIJI IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 17 
تجزئة ال 9كة  - 54000  ن فرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4605

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 BAIJI (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري
-)أشغال مختلفة)

-)أشغال البناء)والتشي د
الصناع ة) املعدات  وشراء) ب ع  (-

والتعل ن ة)
-)تجارة

-)املواد اإلعالم ة)
-)الدراسات الهندس ة.

 17 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
54000) ن فرة) (- ( ال 9كة) تجزئة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20724

 1.000 ( (: محند) بايجي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محند  بايجي  الس د 
االدريس ة)2)زنقة)28)رقم)41 20000 

الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الدين) نور  درو�سي  الس د 

 3 رقم) املدغري  تجزئة  عنوانه)ا))

الوفاق))54000) ن فرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)462.
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 FICOZI«((FIDUCIAIRE(DE(COMPTABILITE 

»ZITOUNA

PROMO ESSIMA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE(DE

»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القن طرة الطابق السفلي 
رقم 13 املدينة الجديدة مكنـاس ، 

50000، مكناس املغرب

PROMO ESSIMA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

الثاني رقم )4 تجزئة عبد الوهاب 

البساتين مكناس 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

57473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROMO ESSIMA
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري)-)أعنال البناء)بصفة عامة..
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الوهاب) عبد  تجزئة  (4( رقم) الثاني 
مكناس) (50000 مكناس) البساتين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د الباهي املصطفى)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د الباهي املصطفى عنوانه)ا))
رقم))4)تجزئة عبد الوهاب البساتين))

50000)مكناس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د الباهي املصطفى عنوانه)ا))
رقم))4)تجزئة عبد الوهاب البساتين))

50000)مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3863.
28(I

HRO CONSEIL

 TRANS PANORAMA
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة

HRO CONSEIL
2)2 شارع محند الخامس الطابق 
االر�سي ، 00)20، الدار الب ضاء 

املغرب
 TRANS PANORAMA SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
م 9وكة زنقة 73 موالي العربي 
العلوي  - 20280 الدار الب ضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.163463

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تحويل)) ( تم) (2022 ماي) (25 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
موالي العربي) (73 »حي م 9وكة زنقة)
الب ضاء) الدار  (20280 (- ( العلوي)
»دوار الكورة محل رقم) إلى) املغرب«)

5) - 10050)الرااط))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)8088.
2(0I

CABINET RAMI EXPERTISE

 CARREFOUR DES TRAVAUX
COMPAGNIE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace( Rihab( Fés,( Avenue
 Allal( ( ben( Abdellah( Immb( D,
 N°56,( 5ème( étage( Bureau( 30( ،

30000،(Fés,(Maroc
 CARREFOUR DES TRAVAUX
COMPAGNIE)شركة ذات مسؤول ة)

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي املكتب)
موالي) مكاتب  (4 الطابق) (1( رقم)
جانب) لويس  سانت  شارع  سل نان 

زازا))-)30000)فاس املغرب
مسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوح د)
رقم التق  د في السجل التجاري):)

74251
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 CARREFOUR DES TRAVAUX

.COMPAGNIE
أعنال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
ص انة) أو  الزراعة  مقاول  الغابات،)

الحدائق
إنشاءات) أو  أعنال  مقاول  (-

مختلفة.
املكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
موالي) مكاتب  (4 الطابق) (1( رقم)
جانب) لويس  سانت  شارع  سل نان 

زازا))-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عالء) العشابي  الس د 
درهم) (100.000 بق نة) حصة 

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عالء) العشابي  الس د 
تجزئة وئام الطابق األول طريق) (13

إينوزار)30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) عالء) العشابي  الس د 
مكاتب) (4 الطابق) (1( رقم) املكتب 
لويس) سانت  شارع  سل نان  موالي 

جانب زازا))30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4327.
2(1I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

AFWA
إعالن متعدد القرارات

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC



20725 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

AFWA »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: 6, 

 Rue(Van(Zeeland, RDC -

  Quartier(des(hôpitaux - 20000

الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.337743

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

االستثنائي) -1التوزيع  رقم) قرار 

ألرااح األسهم:)الذي ينص على مايلي:))

يوافق الجنع العام على قراراملساهم)

إجنال ة) أرااح  توزيع  ويقرر  الوح د 

تصل إلى)2،250،000.00)درهم)،)عن)

طريق الخصم من األرااح املحققة.

مسي9) استقالة  (2- رقم) قرار 

الشركة:)الذي ينص على مايلي:)يح ط)

باستقالة) علنا  العادي  غي9  الجنع 

ويصادق على) (HAGE(Didier الس د)

استقالته من منصبه كنسي9للشركة)

ويننحه) (31.08.2022 من) اعتباًرا 

إبراء)ذمة كاملة وغي9 مشروط.

مسي9 جديد:) تع ين  (3- رقم) قرار 

الجنع) مايلي:) على  ينص  الذي 

مسي9) تع ين  قرر  العادي  غي9  العام 

مغربي) (، الس د مراد املرزوقي) جديد:)

الجنس ة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

من) (14 تعديل املادة) (1- بند رقم)

الذي) (: تحديثه) و  األسا�سي  النظام 

سبق،) ملا  نت جة  مايلي:) على  ينص 

أعاله،) املذكورة  القرارات  بعد 

قررالجنع العام تعديل املادة)14)من)

النظام األسا�سي وقرر تعديل النظام)

األسا�سي وتحديثه.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

842588- رقم) تحت  (2022 أكتوار)

.34871

2(2I

مكتب املتني للنحاسبة و التدبي9

PORTIA
إعالن متعدد القرارات

مكتب املتني للنحاسبة و التدبي9
ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم ) ، 0040)، 
طنجة املغرب

PORTIA »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 
سفي9 قطعة رقم 6 - 0000) طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.(8507

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 1.000 املصادقة على تفويت) مايلي:)
التي) حصة  (1.000 أصل) حصة من 
الرااحي) ال اس  للس د  ملك تها  تعود 
بتاريخ) الحس نة  موال د  من  مغربي 
بالحس نة) سكناه  (30/1/1((4
نجالء) والس دة  غرناطة  شارع  (17
إنزكان) ملول.) آيت  موال د  أبومل ك 
 14/4/1((4 بتاريخ) ملول  أيت 
تنجيس) مجنع  طنجة  في  سكناها 
الطابق السابع) (،( اقامة بابل عنارة)
لفائدة الس د نوح الناجي،) (،23 رقم)
في) املولود  الشركة،) مسي9  املغربي،)
(/ طنجة) طنجة،) في  (08/10/1((1
أص لة،)سكناه طريق ال اسنين)-)ف ال)

الناجي طنجة؛
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السالف) الناجي  نوح  الس د  تع ين 
(
ً
بدال للشركة  وح دا  مسي9ا  الدكر،)
والس دة) رابحي  إل اس  الس د  من 
أعاله،) املدكرين  أبومل ك،) نجالء)
كنسي9ين) وظ فتهنا  من  واملستقلين 

سابقين للشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) أن  الوح د  املساهم  يتبنى 
فصاعًدا) ارن  من  تسمى  أصبحت 
مسؤول ة) ذات  شركة  (»PORTIA«
محدودة ذات الشريك الوح د نظًرا)
المتالك شخص طب عي وح د لجن ع)

حصص املكونة لرأسنال الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املساهنات)-)تكوين رأس املال:)قدرت)
نوح) للس د  النقدية  املساهنات 
مبلغ) في  الوح د،) الشريك  الناجي،)
مائة ألف))100.000))درهم تم دفعه)
نقدا في  زائن الشركة ق د تأسيسها)
املحاسب ة) بالدفاتر  موضح  هو  كنا 

للشركة املذكورة)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
في) الشركة  املال  رأس  تحديد  تم 
درهم،) ((100000( ألف) مائة  مبلغ 
حصة) ((1000( ألف) إلى  مقسم 
بق نة مائة))100))درهم لكل حصة،)
مدفوعة بالكامل ومخصصة بالكامل)
للنساهم الوح د الس د نوح الناجي)
 100 أي) النقدية  مساهنته  مقابل 

حصة.
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
مايلي:)تم تع ينه مسي9 وح د للشركة)
ملدة غي9 محدودة:)الس د نوح الناجي،)
موال د) من  شركة،) مسي9  مغربي،)
(/ طنجة) طنجة،) في  (8/10/1((1
ف ال) ياسنين  طريق  سكناه  أص لة،)
 12 ما تبقى من البند) الناجي طنجة.)

دون تغ ي9
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))25844.
2(3I

B2A TOOLS

B2A TOOLS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

B2A TOOLS
61 شارع اللة ياقوت زاوية مصطفى 

املعاني الطابق 2 الرقم )6 ، 
20000، الدار الب ضاء املغرب

B2A TOOLS شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم )6    - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (23
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 B2A (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TOOLS
استي9اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وا ع وشراء)األجهزة واألدوات.
61)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 
الطابق)2)الرقم))6    - 20000)الدار)

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د أسامة بداني):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 ( (: الس د ر�سى عالم)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بداني  أسامة  الس د 
 116 عنارة) (6 زنقة) يسرى  تجزئة 
شقة)4)االلفة)20000)الدار الب ضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) عالم  ر�سى  الس د 
 12 رقم) (36 زنقة) (03 حي السدري م)

20000)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) بداني  أسامة  الس د 
 116 عنارة) (6 زنقة) يسرى  تجزئة 
شقة)4)االلفة)20000)الدار الب ضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) عالم  ر�سى  الس د 
 12 رقم) (36 زنقة) (03 حي السدري م)

20000)الدار الب ضاء)املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84215.
2(4I

ESSADKIA

حليب جرسيف
مجنوعة ذات النفع االقتصادي

تع ين مسي9 جديد للشركة

ESSADKIA
شارع بئ9 انزران رقم 40 حي س دي 

 EL(AIOUN، 65450، ما وخ
LAAYOUNE املغرب

حل ب جرس ف  مجنوعة ذات 
النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار االوالد 
القند�سي هوارة اوالد رحو  - 34100 

جرس ف املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.104(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 23)شتن 9) املؤرخ في)
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))لكحل)

الج اللي))كنسي9 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بجرس ف) االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (24

.1414/2022
2(5I

CHAHD LINE

ROSALIA EMPOWERMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ROSALIA EMPOWERMENT
)2 شار ع عنر ابن العاص رقم 26 
الطابق التالت )2 شار ع عنر ابن 
العاص رقم 26 الطابق التالت، 

0010)، طنجة املغرب
 ROSALIA EMPOWERMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي )2 عنرو 
بن العاص الطابق الثالث رقم 26 
طنجة )2 عنرو بن العاص الطابق 

الثالث رقم 26 طنجة 0000) طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.(3333
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امين الفاضلي) )ة)) تفويت الس د)
500)حصة اجتناع ة من أصل)500 
حصة لفائدة))الس د))ة))محند دحو)

بتاريخ)17)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (17 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11533.
2(6I

ريدكوم

AGENCE SIDI AMER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
ريدكوم

10 زنقة عقبة بن نافع برش د ، 
26100، برش د املغرب

AGENCE SIDI AMER شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
امنوداي ا ش الرقم 118 - 26100 

برش د املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

17183
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (1(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AGENCE SIDI AMER
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال والخدمات املال ة.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 26100  -  118 امنوداي ا ش الرقم)

برش د املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس دة حف ضة شبهي)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة حف ضة شبهي عنوانه)ا))
حي االمل)2)زنقة)44)رقم)22 26000 

الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة حف ضة شبهي عنوانه)ا))
حي االمل)2)زنقة)44)رقم)22 26000 

الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة ب 9ش د)

2022)تحت رقم))106.

2(7I

FIGET SARL

STE SUN GUIR TRANSPORT
إعالن متعدد القرارات

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3
 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC
 STE SUN GUIR TRANSPORT
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: مركب 
برمات رقم 57 عين ملول إنزكان - 

86350 إنزكان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.32225

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)دجن 9)2021

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لفائدة) اجتناع ة  حصة  (2500 ب ع)
 2500 ب ع) و  الفتوح  محند  الس د 
حصة اجتناع ة لفائدة الس د عبد)

املالك بنعل لو

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتناعي  املقر  تحويل 
ملول) أيت  (57 رقم) برمات  مركب 
إنزكان إلى شارع  الد ابن الول د زنقة)

وداد رقم)24)تطوان
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املالك) عبد  الس د  املسي9  إستقالة 
مسلم و تع ين الس د محند الفتوح)

كنسي9 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
حصة اجتناع ة) (2500 تعود) مايلي:)
لفائدة الس د محند الفتوح و)2500 
حصة اجتناع ة لفائدة الس د عبد)

املالك بنعل لو
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:))
شارع) ( هو) للشركة  االجتناعي  املقر 
 24  الد ابن الول د زنقة وداد رقم)

تطوان
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)شتن 9) بتاريخ) ( االبتدائ ة بتطوان)

2022)تحت رقم)74)1.

2(8I

G.MAO.CCF

 STE ISOTHERME
INDUSTRIEL FES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE ISOTHERME INDUSTRIEL
FES شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : القطعة  
266  النناء  بنسودة  فاس القطعة  
266  النناء  بنسودة  فاس 30000 

فاس املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.48567
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الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 16)شتن 9) املؤرخ في)
 STE ISOTHERME INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤول ة محدودة) (FES
ذات الشريك الوح د مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
النناء)) ( (266 ( القطعة) اإلجتناعي 
النناء)) ( (266 ( بنسودة))فاس القطعة)
فاس املغرب) (30000 فاس) ( بنسودة)

نت جة لنشوب حريق.
و عين:

و) شاكر  ( عائشة) الس د)ة))
))تجزئة)) (4 ( 68))رقم) عنوانه)ا))عنارة)
فاس) ( االزهر) ( حي) ( (3 ( س  9ونور)
)ة)) كنصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
وفي القطعة)) (2022 16)شتن 9) بتاريخ)
266))النناء))بنسودة))فاس)-)30000 

فاس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4278/22.
2((I

اكنافين

 STE TECHNO
 D›ELECTRICITE DOGHMI

SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

اكنافين
بلوك 8 رقم 54 س دي ال 9نو�سي 
 bloc8 n° 54 sidi الدار الب ضاء
Bernoussi(casa، 20600، الدار 

الب ضاء س دي ال 9نو�سي
 STE TECHNO D›ELECTRICITE
DOGHMI SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 

 HAY(AMAL 4 RUE 24 N 36
 SIDI(BERNOUSSI - 20600

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري)
.22(335

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)12)أكتوار)2021)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
 STE TECHNO الوح د) الشريك 
 D’ELECTRICITE DOGHMI SARL
 100.000,00 رأسنالها) مبلغ  ( (AU
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 HAY AMAL 4 RUE 24 N 36
 SIDI BERNOUSSI - 20600
نت جة ل) (CASABLANCA MAROC

:)تداع ات ازمة كورونا.
ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
 HAY AMAL 4 RUE 24 N 36
 SIDI BERNOUSSI - 20600

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

و) (ALI  DOGHMI الس د)ة))
 ANASSI 13 ENTREE عنوانه)ا))
 1 N6 SIDI BERNOUSSI 20600
)ة)) كنصفي) (CASA MAROC

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق)
 HAY AMAL 4 (: املتعلقة بالتصف ة)
 RUE 24 N 36 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2021)تحت رقم)8134)7.
300I

MEH EXPERTISE

SOCIETE METATOPO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال  ريبكة ، 25023،  ريبكة 

املغرب
SOCIETE METATOPO  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 610 
تجزئة الفتح, الطابق الثاني  - 

25000  ريبكة املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.7677

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
(- ( »610)تجزئة الفتح,)الطابق الثاني)
(،71« إلى) املغرب«) 25000) ريبكة 
زنقة) (، الطابق الثالث) (06 شقة رقم)
25000) ريبكة)) (- ( موالي عبد هللا)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة))بتاريخ)21)أكتوار)

2022)تحت رقم)513.

301I

SAGASUD

LAAYOUNE KHADAMATE
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمي9 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، الع ون

LAAYOUNE املغرب
 LAAYOUNE KHADAMATE

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
25 مارس تجزئة رقم و)43 رقم 11 

الع ون - 70000 الع ون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.4887

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

مايلي:)رفع راسنال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص) الذي  (:01 بند) رقم  بند 
رفع راسنال الشركة من) على مايلي:)

1000000)الى)2000000

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)3126/2022.

302I

مكتب الدراسات املحاسبات ة والتس ي9

INVEST GROUP IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسبات ة 

والتس ي9

شارع محند الخامس عنارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرس ف املغرب

INVEST GROUP IMMO شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي شواي9 

دوار غ اطة مراب رقم 16 - 35100 

جرس ف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2405

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INVEST GROUP IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- اشغال مختلفة او البناء) (- عقاري)

دراسة وانجاز مشاريع الري بالتنق ط.

عنوان املقر االجتناعي):)حي شواي9)

 35100  -  16 دوار غ اطة مراب رقم)

جرس ف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
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 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عبد العزيز بودرس):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بودرس) العزيز  عبد  الس د 
  186 رقم) (1 تجزئة ملوية) عنوانه)ا))

35100)جرس ف املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بودرس) العزيز  عبد  الس د 
 186 رقم) (1 تجزئة ملوية) عنوانه)ا))

35100)جرس ف املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بجرس ف) االبتدائ ة 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (24

.1408/2022

303I

ESPACE COMPETENCES  SARL

MALKI   DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شارع القي9اوان، عنارة  03  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .02، الع ون

70000 ، .1349، الع ون املغرب

MALKI   DISTRIBUTION    شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم )24 

مكرر، زنقة سع د بن عامر،تجزئة 

الراحة حي القدس الع ون 70000 

الع ون املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.37315

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 9) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سه ل) مريم  )ة)) الس د) تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة))الس د))ة))زهي9)

افرايجي بتاريخ)28)شتن 9)2022.

سه ل) مريم  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن 9) (28 بتاريخ) ل 9اس  الحسين 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)14)أكتوار)

2022)تحت رقم)3046/2022.
304I

ESPACE COMPETENCES  SARL

MALKI   DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القي9اوان، عنارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .02، الع ون
70000 ، .1349، الع ون املغرب

MALKI   DISTRIBUTION     شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)24 
مكرر، زنقة سع د بن عامر،تجزئة 
الراحة حي القدس الع ون 70000 

الع ون املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
. 37315

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 28)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

افرايجي زهي9 كنسي9 آ ر
تبعا إلقالة مسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)14)أكتوار)

2022)تحت رقم)3046/2022.
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ESPACE COMPETENCES  SARL

MALKI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القانوني للشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القي9اوان، عنارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .02، الع ون
70000 ، .1349، الع ون املغرب

MALKI DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
و عنوان مقرها االجتناعي رقم )24 
مكرر، زنقة سع د بن عامر،تجزئة 

الراحة حي القدس    الع ون 70000  
الع ون.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

. 37315
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)شتن 9)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤول ة) إلى) الوح د«)

املحدودة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)14)أكتوار)

2022)تحت رقم)3046/2022.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

CLICKS COMPANY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CLICKS COMPANY شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 32 
زنقة 208 عين قادوس حي املصلة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74231
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CLICKS COMPANY

-مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 دمات املعلومات التجارية.

-)االستي9اد و التصدير.

مصنم) (، محلل) (، م 9مج) (-

كنب وتر..

 32 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)

(- عين قادوس حي املصلة) (208 زنقة)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: الس د هاني وس م)

بق نة)100)درهم للحصة.

الس د مراوح عادل):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د هاني وس م عنوانه)ا))رقم)

183)زنقة)))حي املسي9ة)30000)فاس)

املغرب.

عنوانه)ا)) عادل  مراوح  الس د 

فاس) واد  تجزئة  ((4 رقم) (16 زنقة)

30000)فاس املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د هاني وس م عنوانه)ا))رقم)

183)زنقة)))حي املسي9ة)30000)فاس)

املغرب

عنوانه)ا)) عادل  مراوح  الس د 

فاس) واد  تجزئة  ((4 رقم) (16 زنقة)

30000)فاس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4303.
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CHENTOUFI2022

ALLIDAOU IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CHENTOUFI2022

112 شارع محند الخامس   اقامة 

رضوان مكتب 45 الطابق6 ، طنجة 

، 0000)، طنجة املغرب

ALLIDAOU IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي اسناع ل  14 اقامة موالي 

اسناع ل الطابق 3 رقم )  - 0000) 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

131553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALLIDAOU IMMOBILIERE

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

موالي) اقامة  (14 ( اسناع ل) موالي 

اسناع ل الطابق)3)رقم))  - 0000) 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( اعل لوش) احند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: الداودي) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د احند اعل لوش))عنوانه)ا))
شارع عبد السالم بنونة اقامة الفتح)
بلوك ف ط)2)رقم)6  3000))تطوان)

املغرب.
الس د محند الداودي عنوانه)ا))
شارع عبد السالم بنونة اقامة الفتح)
3)رقم7  3000))تطوان) بلوك ب ط)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د احند اعل لوش))عنوانه)ا))
شارع عبد السالم بنونة اقامة الفتح)
بلوك ف ط)2)رقم)6  3000))تطوان)

املغرب
الس د محند الداودي عنوانه)ا))
شارع عبد السالم بنونة اقامة الفتح)
بلوك ف ط)2)رقم)6  3000))تطوان)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258663.
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IFCOF

ميرابرومو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca(MAROC
مي9ابرومو شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 4 املكتب 

)1 - 20000 الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

مي9ابرومو.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتناعي):)201)زنقة)
مصطفى املعاني الطابق)4)املكتب))1 

- 20000)الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: نورالدين) العنراني  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
نورالدين) العنراني  الس د 
 3 زنقة مدريد الطابق) (22 عنوانه)ا))

20000)الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
نورالدين) العنراني  الس د 
 3 زنقة مدريد الطابق) (22 عنوانه)ا))

20000)الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841586.

30(I

اكنافين

STE AUTO FEU VERT SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

اكنافين
بلوك 8 رقم 54 س دي ال 9نو�سي 
 bloc8 n° 54 sidi الدار الب ضاء
Bernoussi(casa، 20600، الدار 

الب ضاء س دي ال 9نو�سي
 STE AUTO FEU VERT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 
طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 

 LOTISSEMENT AL AMAL

 BD IMAMA CHAFII N°38

 SIDI(BERNOUSSI - 2600

.CASABLANCA MAROC

حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.217(27

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) )0)ف 9اير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

STE AUTO FEU VERT SARL))مبلغ)

رأسنالها)100.000,00)درهم وعنوان)

 LOTISSEMENT اإلجتناعي) مقرها 

 AL AMAL BD IMAMA CHAFII

 N°38 SIDI BERNOUSSI - 2600

نت جة ل) (CASABLANCA MAROC

:)تداع ات ازمة كورونا.

ب) التصف ة  مقر  حدد  و 

 LOTISSEMENT AL AMAL

 BD IMAMA CHAFII N°38

 SIDI BERNOUSSI - 20600

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

و) (ALI  FATHEDDINE الس د)ة))

 RESIDENCE PERLE DE عنوانه)ا))

 BOUZNIKA G4 IMM 26 APPT

 4  2600 BOUZNIKA MAROC

كنصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند 

املخولة) الصالح ات  على  املفروضة 

تبل غ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة)

 LOTISSEMENT AL AMAL BD  :

 IMAMA CHAFII N°38 SIDI

BERNOUSSI

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)6)2)77.
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SMOUNIAMINA

SOCIETE MASOC  SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
SOCIETE(MASOC  SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 48 ب 
تجـزئة زهـرة املـدائن 2 بلـوك ب  

محــل 1 طـريـق عـ ـن الشـقـف  فـــاس - 
30000   فـــاس الـنـغــرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.54655
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) )2)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (SOCIETE MASOC  SARL
درهم وعنوان) (10.000,00 رأسنالها)
48)ب تجـزئة زهـرة) مقرها اإلجتناعي)
طـريـق) (1 محــل) ( بلـوك ب) (2 املـدائن)
عـ ـن الشـقـف))فـــاس)-)30000)))فـــاس)
الب ــع) انـعـدام  (: ل) نت جة  الـنـغــرب 

بسبب اقـتـصـاد البـالد)
.

ب) (48 ب) التصف ة  مقر  و حدد 
تجـزئة زهـرة املـدائن)2)بلـوك ب))محــل)
(- فـــاس) ( الشـقـف) عـ ـن  طـريـق  (1

30000)فـــاس الـنــغــرب.)
و عين:

الس د)ة))صــوفـ ـا))صـفـار انــدلسـي)
زهـرة) تجـزئة  ب  (48 عنوانه)ا)) و 
طـريـق) (1 محــل) ( بلـوك ب) (2 املـدائن)
فــاس) (30000 فـــاس) ( عـ ـن الشـقـف)

الـنـغــرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
ب) (48 (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
تجـزئة زهـرة املـدائن)2)بلـوك ب))محــل)

1)طـريـق عـ ـن الشـقـف))فـــاس

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4362/2022.
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CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

إيكيباليا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA( AUDIT( &
CONSEIL

 Bd( Abou( Baker( Al( Kadiri
 Résidence(Panorama(GH(1(IMM
 1(ETG(2(N(8(،(20270،(Casablanca

MAROC
مسؤول ة) ذات  شركة  إيك بال ا 

محدودة ذات الشريك الوح د
 30 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
 2 الطابق) املسك ني  رحال  شارع 
الب ضاء)) الدار  (.70000  -  5 الشقة)

املغرب
مسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوح د)
رقم التق  د في السجل التجاري):)

55(53(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

إيك بال ا.
اإلستي9اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.
30)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  5 2)الشقة) رحال املسك ني الطابق)

70000.)الدار الب ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس دة فطومة مخشون)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مخشون)) فطومة  الس دة 

الصباغ)) احند  شارع  (75 عنوانه)ا))

20250)الدار الب ضاء))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
مخشون)) فطومة  الس دة 

الصباغ)) احند  شارع  (75 عنوانه)ا))

20250)الدار الب ضاء))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)37)34.

312I

مكتب املتني للنحاسبة و التدبي9

ROSTEC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املتني للنحاسبة و التدبي9

ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم ) ، 0040)، 

طنجة املغرب

ROSTEC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الرهراه 

3 مجنع القواسم الجزء االول اقامة 
رقم 3 الطابق 5 رقم 1) - 0000) 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

131385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (30

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ROSTEC

غرض الشركة بإيجاز):)الغرض من)

الشركة هو:)التنظ م واإلدارة والدعم)

الشركات) لجن ع  والتقني  اللوجستي 

التجارية) األعنال  أو  املشاريع  أو 

األعنال) ريادة  تنن ة  إلى  باإلضافة 

في) االستشارات  املجاالت.) جن ع  في 

واإلدارة) والتنظ م  االست9ات ج ة 

البشرية) واملوارد  املعلومات  ونظم 

التصن م) من  واالتصال،) والتسويق 

والشحن،) التنث ل،) التنف ذ.) إلى 

وما إلى ذلك.) والسنسرة،) والعنولة،)

املباشرة) غي9  أو  املباشرة  املشاركة 

التجارية.) للشركة في جن ع األعنال 

والب ع) الشراء) عنل ات  جن ع  أيًضا 

واالستي9اد) والتسويق  والتوزيع 

والتصدير واملعالجة والتعبئة لجن ع)

املواد الخام والسلع وارالت واملعدات)

جن ع) عام،) وبشكل  ذلك.) إلى  وما 

التجارية) أو  الصناع ة  العنل ات 

أو) املنقولة  أو  املدن ة  أو  املال ة  أو 

مرتبطة) تكون  قد  والتي  العقارية،)

بشكل مباشر أو غي9 مباشر باألنشطة)

املشار إليها أعاله أو بأي نشاط مناثل)

أو ثانوي من املحتنل أن يعزز تطوير)

الشركة.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الجزء) القواسم  مجنع  (3 الرهراه)
االول اقامة رقم)3)الطابق)5)رقم)1) 

- 0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 750 ( (: سل نان  ل ل) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د سف ان  ل ل):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سل نان  ل ل  الس د 

شارع عبد الرحنان ال وسفي اقامة)
 (0000  ( رقم) (2 الطابق) (C الشروق)

طنجة املغرب.
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عنوانه)ا)) سف ان  ل ل  الس د 
شارع عبد الرحنان ال وسفي اقامة)
 (0000  ( رقم) (2 الطابق) (C الشروق)

طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) سل نان  ل ل  الس د 
شارع عبد الرحنان ال وسفي اقامة)
 (0000  ( رقم) (2 الطابق) (C الشروق)

طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258432.

313I

اكنافين

GOLD TRAVAUX BATI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

اكنافين
بلوك 8 رقم 54 س دي ال 9نو�سي 
 bloc8 n° 54 sidi الدار الب ضاء
Bernoussi(casa، 20600، الدار 

الب ضاء س دي ال 9نو�سي
GOLD TRAVAUX BATI شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
 RUE 45 وعنوان مقرها اإلجتناعي
 1 2 EME(ETAGE(N4 HAY(TARIK
 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI -
20600 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

21((67
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2010 ماي) (10
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 GOLD(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.TRAVAUX BATI
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 RUE 45 (: عنوان املقر االجتناعي)
 1 2 EME ETAGE N4 HAY TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI -

.20600 CASABLANCA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

5.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 FETH EDDINE الس د)
ABDELGHANI :  250)حصة بق نة)

25.000,00)درهم للحصة.
  ALI FATH EDDINE : الس د)
250)حصة بق نة)25.000,00)درهم)

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 ALI FATH EDDINE الس د)
 RESIDENCE PERLE DEB((عنوانه)ا
 BOUZNIKA G4 IMM 26 APPT 4
 BOUZNIGA  2600 BOUZNIKA

.MAROC
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 FETH EDDINE الس د)
عنوانه)ا)) (ABDELGHANI
 HAY EL QODS RTAC RUE.
 NR 4 BERNOUSSI 20600

CASABLANCA MAROC
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يون و)2010)تحت رقم)-.
314I

KAMMOURI AUDIT

PRIMEDIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

KAMMOURI AUDIT
70 زنقة ل بورن ، 20500، الدار 

الب ضاء املغرب
PRIMEDIC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

بوسكورة رقم )10  ضرابنا  , س دي 
معرووف  - 20280 الدار الب ضاء  

املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.410161
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 9) (15 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
»00.000))درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
إدماج احت اطي أو أرااح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840042.
315I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE ORLEANS PIECES
AUTO SARL-AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE ORLEANS PIECES
AUTO SARL-AU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الـكـرامــة  زنـقـة ل ـنـا رقم 17 زهـور 1  

فــاس - 30000 فــاس الـنـغــرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.68245

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (20 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 SOCIETE الوح د) الشريك  ذات 
ORLEANS PIECES AUTO SARL-
 100.000,00 رأسنالها) مبلغ  ( (AU
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)
  1 زهـور) (17 زنـقـة ل ـنـا رقم) ( الـكـرامــة)
فــاس)-)30000)فــاس الـنـغــرب نت جة)

ل):)املنافسة و قلة الب ع))
ارتـفـاع ثـنـن الجـنـارك.

شارع) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
  1 زهـور) (17 زنـقـة ل ـنـا رقم) ( الـكـرامــة)
فــاس املــغـرب)30000)فــاس الـنـغــرب.)

و عين:
و) ( االسـنـري) ( مـحــنـد) الس د)ة))
 146 رش د) موالي  شارع  عنوانه)ا))
زنـقـة ارجـنـتـ ــن زهـور)2)شارع الـكـرامــة))
فــاس) ( (1 زهـور) (17 رقم) ل ـنـا  زنـقـة 
)ة)) فــاس الـنـغــرب كنصفي) (30000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
شارع) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
  1 زهـور) (17 زنـقـة ل ـنـا رقم) ( الـكـرامــة)

فــاس
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4361/2022.
316I

VISION AUDIT

ARAB AGENCEMENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
ARAB AGENCEMENT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 217 اقامة 
الفتح شارع ابراه م الروداني مطول 
الطابق 1 الرقم 3 - 20330 الدار 

الب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.380851

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (18 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
»400.000)درهم«)أي من)»600.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)13)842.

317I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE TRADIV LAHBI
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 الطابق 5 الشقة ) اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

  SOCIETE TRADIV LAHBI SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : سبت 

االوداية عنالة موالي يعقوب فاس - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.58637

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 20)شتن 9) املؤرخ في)

  SOCIETE TRADIV LAHBI SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

االوداية) سبت  اإلجتناعي  مقرها 

 30000 عنالة موالي يعقوب فاس)-)

فاس املغرب نت جة الزمة مال ة.

و عين:

الس د)ة))حنزة)))لبهي))و عنوانه)ا))

يعقوب) موالي  االوداية  سبت  مركز 

فاس املغرب كنصفي) (30000 فاس)

)ة))للشركة.

الس د)ة))دحنان))لبهي و عنوانه)ا))
زنقة)40)رقم)131)حي املالهفة س دي)

16000)س دي قاسم))املغرب) قاسم)

كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

سبت) وفي  (2022 شتن 9) (20 بتاريخ)

االوداية عنالة موالي يعقوب فاس)-)

30000)فاس املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4338/022.
318I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

 عالم النظافة والبيئة 
 MONDE HYGIENE ET

ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MONDE HYGIENE ET
ENVIRONNEMENT

 N° 276 BD(IBN(TACHEFINE
 3EME(ETAGE ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 عالم النظافة والبيئة 

 MONDE HYGIENE ET
ENVIRONNEMENT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 276 
شارع بن تاشفين الطابق الثالث - 

20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
عالم) ( (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)
 MONDE HYGIENE(النظافة والبيئة

.ET ENVIRONNEMENT
:)•)استي9اد) غرض الشركة بإيجاز)
وا ع وتوزيع وتصن ع) وتصدير وشراء)
املنتجات الك ناوية وشبه الك ن ائ ة)
وشبه الص دالن ة ومنتجات النظافة)

الطب ة.

والزراعة) النظافة  معدات  (•

والطب والسالمة.

جن ع انواع الخدمات املتعلقة) (•

بنشاط الشركة.

لجن ع) التجاري  التنث ل  (•

العالمات التجارية.

املعامالت) جن ع  في  املتاجرة  (• (

بشكل) والدول ة  الوطن ة  التجارية 

مباشر أو غي9 مباشر.

)•)واصورة عامة)،)جن ع املعامالت)

واملال ة) والصناع ة  التجارية 

تتعلق) التي  والعقارية  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غي9 مباشر باألنشطة)

املذكورة أعاله أو التي يحتنل أن تعزز)

تطوير الشركة..

عنوان املقر االجتناعي):)رقم)276 

(- الثالث) الطابق  تاشفين  بن  شارع 

20000)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حسن) فالحي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حسن  فالحي  الس د 

تجزئة رياض س دي مومن املجنوعة)

س دي) (( شقة) (2 عنارة) (1 السكن ة)

مومن)20000)الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) حسن  فالحي  الس د 

تجزئة رياض س دي مومن املجنوعة)

س دي) (( شقة) (2 عنارة) (1 السكن ة)

مومن)20000)الدار الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)65)842.

31(I

Valoris(Partners

ELYZ FONCIÈRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Valoris(Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca(maroc

ELYZ FONCIÈRE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي )5 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 

20250  الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(54(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (15

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 ELYZ (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.FONCIÈRE

اقتناء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألرا�سي) التجارية  واألصول  املباني 

وغي9ها من املنتلكات بهدف التأجي9،)

االستغالل أو الب ع؛

-)إدارة املنتلكات وتأجي9 املكاتب.

وكذا) لألعنال  اإلداري  التس ي9  (-

مركز توطين الشركات؛

وقاعات) تأجي9 املكاتب املجهزة،) (-

اإلدارية) والخدمات  اإلجتناعات 

وأصحاب) للنقاولين  التكن ل ة 

املشاريع؛

-)استغالل أصول الشركة املكونة)

من القطع األرض ة واملباني من  الل)

الب ع أو التأجي9.

أو) منتج  أي  وتصدير  استي9اد  (-

بضاعة دون أية ق ود.
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-)املشاركة املباشرة أو غي9 املباشرة)

بأي وس لة أو بأي شكل من األشكال)

في جن ع الشركات واملقاوالت التي تم)

إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها،)والتي)

لها نفس الغرض أو غرض مشابه أو)

مرتبط؛

املعامالت) جن ع  عام،) وبشكل  (-

غي9) أو  املنقولة  التجارية،) أو  املال ة 

املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو غي9)

مباشر بغرض الشركة،)أو التي يحتنل)

أن تعزز أو تطور نشاط الشركة..

)5)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  18 رقم) (6 الطابق) الزرقطوني 

20250))الدارالب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 550 ( (: الطاهي) ال اس  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 Point( Synergie الشركة)

 100 حصة بق نة) (Groupe( :( ( 450

درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 Point( Synergie الشركة)

يت9ب،) شارع  (28 عنوانه)ا)) (Groupe

مرس سلطان،))الدار الب ضاء)20006 

الدارالب ضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) الطاهي  ال اس  الس د 
إقامة) (5 عنارة) حجاج  إبن  زنقة 

 20000 الدارالب ضاء) الجودة 

الدارالب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) الطاهي  ال اس  الس د 
إقامة) (5 عنارة) حجاج  إبن  زنقة 

 20000 الدارالب ضاء) الجودة 

الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842883.

320I

كبادكاف

 ATALAYOUN PIECES
AUTOS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

كبادكاف
)4 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 62000، الناضور 
املغرب

 ATALAYOUN PIECES AUTOS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

املسي9ة رقم 607 الناضور الناضور 
62000 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4608

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ATALAYOUN PIECES AUTOS
غرض الشركة بإيجاز):)ب ع توزيع)

استي9اد و تصدير اجزاء)الس ارات.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الناضور) الناضور  (607 املسي9ة رقم)

62000)الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محند) اسباع  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محند  اسباع  الس د 
حي املطار املدينة الجديدة الناضور)

62000)الناضور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) محند  اسباع  الس د 
حي املطار املدينة الجديدة الناضور)

62000)الناضور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4608.

321I

CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

ليا ماغكوتينغ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 CONFIDENTIA(AUDIT &
CONSEIL

 Bd(Abou(Baker(Al(Kadiri
 Résidence(Panorama(GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca(MAROC
ل ا ماغكوتينغ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 30 شارع 
رحال املسك ني الطابق 2 الشقة 5 - 

70000. الدار الب ضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(535
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
ل ا) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

ماغكوتينغ.
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 دمات هاتف ة من أجل التسويق.
30)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  5 2)الشقة) رحال املسك ني الطابق)

70000.)الدار الب ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عادل عسور)):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.

 250 ( (: املهداوي) عادل  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د عبد الحل م شوعة)):))250 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د عناد رف عي)):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( عسور) عادل  الس د 

الدروة)) (121 الرقم) (02 الحسن ة)

26100)برش د املغرب.

عنوانه)ا)) املهداوي  عادل  الس د 

شقة) ((4 رقم) الدندون  تجزئة 

الدار) (201(2 معروف) س دي  (1

الب ضاء))املغرب.

شوعة)) الحل م  عبد  الس د 

دوار اكعوشة البوعالت ين) عنوانه)ا))

كبدانة)62202)الناظور))املغرب.

عنوانه)ا)) ( رف عي) عناد  الس د 

 18 رقم) (1 حنان) الحسني  املجنع 

0000))طنجة))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( عسور) عادل  الس د 

الدروة)) (121 الرقم) (02 الحسن ة)

26100)برش د املغرب

عنوانه)ا)) املهداوي  عادل  الس د 

شقة) ((4 رقم) الدندون  تجزئة 

الدار) (201(2 معروف) س دي  (1

الب ضاء))املغرب

شوعة)) الحل م  عبد  الس د 

دوار اكعوشة البوعالت ين) عنوانه)ا))

كبدانة)62202)الناظور))املغرب

عنوانه)ا)) ( رف عي) عناد  الس د 

 18 رقم) (1 حنان) الحسني  املجنع 

0000))طنجة))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35)34.

322I
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مستأمنة املتنبي للنحاسبة

UNIS MIROIRE TD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

مستأمنة املتنبي للنحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
UNIS MIROIRE TD شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : العنرية 
2 زنقة 7 رقم 0) - 23000 بني مالل 

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.3743

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذات) شركة  (UNIS MIROIRE TD
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتناعي العنرية)2)زنقة)7)رقم)0) - 
23000)بني مالل املغرب نت جة لعدم)

القدرة على املنافسة.
و عين:

الس د)ة))محند املختار))العلمي و)
رقم) (( حي باب فتوح زنقة) عنوانه)ا))
2) 23000)بني مالل املغرب كنصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)12)أكتوار)2022)وفي العنرية)
2)زنقة)7)رقم)0) - 23000)بني مالل)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1041.
323I

املحندية لإلستشارة و الخ 9ة

WATEC SA
شركة املساهنة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

املحندية لإلستشارة و الخ 9ة
شارع املقاومة رقم 1 حي الوحدة  
الطابق 2 مكتب رقم 3 ، 28800، 

املحندية املغرب
WATEC SA »شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 136 
شارع يوسف ابن تاشفين  - - الدار 

الب ضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.5154(
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يون و)2022
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتض ات  مع  للشركة 
من) النهائ ة  النسخة  على  املوافقة 

النظام األسا�سي املحدث
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 05 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)131)2.

324I

CABINET MASTER COMPTABLE

ABRHAN TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV(HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM(N 103
 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC
ABRHAN TRANSPORT شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي  زنقة 

اللوز حي ازوران امنتانوت - 41050 
امنتانوت املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.237
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (01 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 ABRHAN الوح د) الشريك  ذات 
رأسنالها) مبلغ  ( (TRANSPORT
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
ازوران) حي  اللوز  زنقة  ( اإلجتناعي)
امنتانوت)-)41050)امنتانوت املغرب)

نت جة ل):)التوقف عن النشاط.

زنقة) (33 و حدد مقر التصف ة ب)
 41050 (- اللوز حي ازوران امنتانوت)

امنتانوت املغرب.)
و عين:

و) العسري  ( علي) الس د)ة))
ازوران) حي  اللوز  زنقة  ( عنوانه)ا))
املغرب) امنتانوت  (41050 امنتانوت)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)643/2022.
325I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

MARROCHIUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC

MARROCHIUM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي أزلي 

الجنوبي  1 رقم 70 محل رقم 1  - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
130667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 : تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MARROCHIUM

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخشب واأللومن وم.

أزلي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -   1 محل رقم) (70 رقم) (1 ( الجنوبي)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الواحد) عبد  العلولي  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الواحد) عبد  العلولي  الس د 
 70 رقم) (1 ( الجنوبي) أزلي  عنوانه)ا))

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الواحد) عبد  العلولي  الس د 
 70 رقم) (1 ( الجنوبي) أزلي  عنوانه)ا))

40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140667.

326I

GUARDIYA-LAA

RIMTOC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot(alwakala 01 bloc(d(nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

RIMTOC شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
الوحدة بلوك D  رقم 855 - 70000 

الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
43463
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في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.RIMTOC

االستي9اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الوحدة بلوك)D))رقم)855 - 70000 

الع ون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عبد الرحنن جان):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

 1000 الس د عبد الرحنن جان):)

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

جان) الرحنن  عبد  الس د 

الع ون) (70000 الع ون) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

جان) الرحنن  عبد  الس د 

الع ون) (70000 الع ون) عنوانه)ا))

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)-.

327I

GUARDIYA-LAA

 EL KHANCHI STATION
SERVICES DAKHLA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot(alwakala 01 bloc(d(nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

 EL KHANCHI STATION
SERVICES DAKHLA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطريق 
الوطن ة رقم 01 ملقى طريق فم 

والواد و طريق املر�سى محطة 
الخدمات بت9وم الصحراء الع ون - 

70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
43353

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 EL (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 KHANCHI STATION SERVICES

.DAKHLA
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 دمات.
الطريق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
فم) طريق  ملقى  (01 رقم) الوطن ة 
محطة) املر�سى  طريق  و  والواد 
(- الع ون) الخدمات بت9وم الصحراء)

70000)الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

س داحند) الخن�سي  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
الس د الخن�سي س داحند):)1000 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
س داحند) الخن�سي  الس د 
الع ون) (70000 الع ون) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) حنزة  الخن�سي  الس د 
الع ون)LAAYOUNE 70000)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)12)أكتوار)

2022)تحت رقم)3016.
328I

GUARDIYA-LAA

TRAVAUX BTP ASIAFRIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot(alwakala 01 bloc(d(nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

TRAVAUX BTP ASIAFRIC شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

الوحدة بلوك D  رقم 855 - 70000 
الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
433((

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX BTP ASIAFRIC
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العنوم ة و البناء.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الوحدة بلوك)D))رقم)855 - 70000 

الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اوتنوح) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 1.000 (: اوتنوح) محند  الس د 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اوتنوح  محند  الس د 
 LAAYOUNE  70000 الع ون)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) اوتنوح  محند  الس د 
الع ون)LAAYOUNE 70000)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)14)أكتوار)

2022)تحت رقم)3052.
32(I

GUARDIYA-LAA

CHIR MED SUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot(alwakala 01 bloc(d(nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

CHIR MED SUD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي االداري 
زنقة سناوة رقم 6 الطابق االر�سي 

 LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

4333(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 CHIR (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.MED SUD

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وشبه) الطب ة  املستلزمات  واستي9اد 

طب ة.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الطابق) (6 زنقة سناوة رقم) االداري 

 LAAYOUNE 70000 االر�سي)

LAAYOUNE)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مغتوم) هشام  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

 1.000 (: مغتوم) هشام  الس د 

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مغتوم  هشام  الس د 

 LAAYOUNE  70000 الع ون)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) مغتوم  هشام  الس د 

الع ون)LAAYOUNE 70000)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)3007.

330I

عبد الكريم الشلح

STE AQUATERRIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي عنارة الناصي9ي 

، 16150، مشرع بلقصي9ي املغرب

STE AQUATERRIS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 

الحسني رقم 16 - 16150 مشرع 

بلقصي9ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

8((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (26

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AQUATERRIS

ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات والعقاقي9
ب ع معدات الري

ب ع لوازم وأجزاء)الس ارات.

الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

مشرع) (16150  -  16 رقم) الحسني 

بلقصي9ي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 50.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: أحند) الدريوش  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د الدريوش أحند عنوانه)ا))

تجزئة الدهس رقم)28 16150)مشرع)

بلقصي9ي املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د الدريوش أحند عنوانه)ا))

تجزئة الدهس رقم)28 16150)مشرع)

بلقصي9ي املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصي9ي) بنشرع  االبتدائ ة 

13)شتن 9)2022)تحت رقم)7)2.

331I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سي9فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة موكا شيكن
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي9فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

شركة موكا ش كن  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار ايت 

مالل جناعة تفضنة الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

638(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

موكا ش كن.
ترا ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدواجن)
اإلستغالل) و  التس ي9  في  مقاول 

الفالحي)
التصدير ة التصدير.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتناعي)
(- الصويرة) تفضنة  جناعة  مالل 

44000)الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرايس) أيت  مبارك  الس د 
تفضنة) مالل  ايت  دوار  عنوانه)ا))

الصويرة)44000)الصويرة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الرايس) أيت  مبارك  الس د 
تفضنة) مالل  ايت  دوار  عنوانه)ا))

الصويرة)44000)الصويرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)414.
332I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سي9فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة هوبونوبونو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي9فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

شركة هواونواونو  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 

بالطابق األر�سي رقم 1250 تجزئة 5 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

6385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

هواونواونو.

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جن ع معدات الرياضة املائ ة

تنظ م دروس في الرياضة املائ ة)

ب ع لوازم الرياضة املائ ة.

شقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 5 1250)تجزئة) بالطابق األر�سي رقم)

الصويرة)-)44000)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بلحندية) فردوس  الس دة 

ال 9ج) شارع ابن حازم  (07 عنوانه)ا))

1)الصويرة))44000)الصويرة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بلحندية) فردوس  الس دة 

ال 9ج) شارع ابن حازم  (07 عنوانه)ا))

1)الصويرة))44000)الصويرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)412.

333I

الرك بي

SODROFIL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

الرك بي

كلن م ، 81000، كلن م املغرب

SODROFIL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

االدارسة 02 رقم 412 كلن م - 

81000 كلن م املغرب.

حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.645

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

رأسنالها) مبلغ  ( (SODROFIL

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتناعي حي االدارسة)02)رقم)412 

كلن م)-)81000)كلن م املغرب نت جة)

ل):)صعواات مال ة.

حي) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

(- كلن م) (412 رقم) (02 االدارسة)

81000)كلن م املغرب.)

و عين:

و) الف اللي  ( ( حسن) الس د)ة))

تجزئة السعادة) (103 رقم) عنوانه)ا))

كلن م) (81000 كلن م) الفتح  حي 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

13)أكتوار) بتاريخ) ( االبتدائ ة بكلن م)

2022)تحت رقم)2/2022)3.

334I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سي9فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة برود متوكل
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي9فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

شركة برود متوكل شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي منزل كائن 

بدوار التاب ة جناعة احد الدرا اقل م 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

6387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

برود متوكل.

)الخ اطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

التقل دية) املنتوجات  وتجارة 

والعصرية)

التطريز)

تاجر بصفة عامة.

عنوان املقر االجتناعي):)منزل كائن)

بدوار التاب ة جناعة احد الدرا اقل م)

الصويرة)-)44000)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) متوكل  حنزة  الس د 

5)3)تجزئة تافوكت امتداد الصويرة)

44000)الصويرة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) متوكل  حنزة  الس د 

5)3)تجزئة تافوكت امتداد الصويرة)

44000)الصويرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)413.

335I

PROBEST MANAGEMENT

  COMPLEXE SPORTIF ET
TOURISTIQUE HARHOURA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PROBEST MANAGEMENT

 IMM 30, APPT 8 RUE(MOULAY

 AHMED(LOUKILI(HASSAN ،

10000، RABAT(MAROC

  COMPLEXE SPORTIF ET

 TOURISTIQUE HARHOURA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 

  COMPLEXE SPORTIF ET

 TOURISTIQUE(HARHOURA -

10000 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري :  

162(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20738

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

  COMPLEXE SPORTIF ET

.TOURISTIQUE HARHOURA

نادي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ريا�سي وترف هي

تنظ م) واملطاعم  الفنادق  ادارة 

املناسبات و التظاهرات)))

)واصفة عامة كل العنل ات املال ة)

والصناع ة والتجارية و العقارية وغي9)

العقارية التي لها اتصال مباشر أو غي9)

مباشر بالهدف االجتناعي.

(: االجتناعي) املقر  عنوان 

  COMPLEXE SPORTIF ET

 TOURISTIQUE HARHOURA -

10000)الرااط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د ابراه م العسري)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د ابراه م العسري))عنوانه)ا))

حي األدارسة زنقة)2)رقم)24  23000 

بني مالل))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د ابراه م العسري))عنوانه)ا))

حي األدارسة زنقة)2)رقم)24  23000 

بني مالل))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 9) (22 بتاريخ) ( بالرااط) التجارية 

2022)تحت رقم)-.

336I

YB CLEAN SARL AU

YB CLEAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

YB CLEAN SARL AU
464 بلوك إكس تجزئة مشروع 25 

مارس ، 70000، الع ون املغرب
YB CLEAN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 464 بلوك 

إكس تجزئة مشروع مدينة 25 
مارس - 70020 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
43363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 YB (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CLEAN
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالجنلة) التنظ ف  مواد  توزيع 
و) التقس ط،االستي9اد  و 

التصدير،أشغال عامة و بناء.
 464 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بلوك إكس تجزئة مشروع مدينة)25 

مارس)-)70020)الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د مشينخ الو زكرياء):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
زكرياء) مشينخ الو  الس د 
عنوانه)ا)))36)بلوك ج مدينة الوفاق)

70020)الع ون املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

زكرياء) مشينخ الو  الس د 
عنوانه)ا)))36)بلوك ج مدينة الوفاق)

70020)الع ون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)12)أكتوار)

2022)تحت رقم)3023.
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FID PME

I&M VISION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تنارة ، 12020، تنارة املغرب
I&M(VISION   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املركز 

التجاري اسواق السالم متجر رقم 
02 حي الفتح شارع املجد الرااط - 

10000 الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

163467
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 I&M (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

. VISION
غرض الشركة بإيجاز):)نضاراتي.

املركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) متجر  السالم  اسواق  التجاري 
(- الرااط) الفتح شارع املجد  حي  (02

10000)الرااط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: ( الحنداوي) الهام  الس دة 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

حصة) (50 ( (: الس دة كن در من ا)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الحنداوي)) الهام  الس دة 
عنوانه)ا))فاس)7000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) من ا  كن در  الس دة 
تنارة)11000)تنارة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الحنداوي)) الهام  الس دة 
عنوانه)ا))فاس)7000)فاس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)672)12.
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MASTASA FISH

MASTASA FISH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MASTASA FISH
- الدار الب ضاء املغرب - الدار 

الب ضاء املغرب، 20300، 
CASABLANCA MAROC

MASTASA FISH  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 45 زنقة 
اطلس الطابق 4 رقم 16 املعاريف - 

20250 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

545085
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MASTASA FISH



20739 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

تاجراملنتجات البحرية-)بحار.

زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتناعي)

(- املعاريف) (16 رقم) (4 اطلس الطابق)

20250)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عبدالسالم بوهبوه):))250 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 250 ( (: بوهبوه) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

ال عي�سي) عبدالرح م  الس د 

درهم) (100 بق نة) حصة  (250   :

للحصة.

الس د احند بوهبوه):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوهبوه) عبدالسالم  الس د 

اجن ل) بني  تغزوت  دوار  عنوانه)ا))

مسطاسة)10100)الحس نة املغرب.

عنوانه)ا)) بوهبوه  محند  الس د 

دوار تغزوت بني اجن ل بني بوفراح)

10100)الحس نة املغرب.

ال عي�سي) عبدالرح م  الس د 

اجن ل) بني  تغزوت  دوار  عنوانه)ا))

10100)الحس نة املغرب.

عنوانه)ا)) بوهبوه  احند  الس د 

دوار تغزوت بني اجن ل بني بوفراح)

10100)الحس نة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بوهبوه) عبدالسالم  الس د 

اجن ل) بني  تغزوت  دوار  عنوانه)ا))

مسطاسة)10100)الحس نة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يون و)2022)تحت رقم)18787.

33(I

My(Business(Management

ECOLE LE MIRACLE PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

My(Business(Management
 n°14 2ème(Etage(Place(Florence
 Avenue(HassanII  VN ، 30000،

Fès(Maroc
  ECOLE LE MIRACLE PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 E1 وعنوان مقرها اإلجتناعي القطعة
تجزئة الحديقة واد فاس - 30000 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.37(75

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2021 شتن 9) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحسن زروق) ( )ة)) تفويت الس د)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (6.000
000.))حصة لفائدة))الس د))ة))آدم)

زروق بتاريخ)20)شتن 9)2021.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)4588.

340I

EPICERIE WARH SARL AU

EPICERIE WARH SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

EPICERIE WARH SARL AU
26، محج مرس السلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3 ، 20370، 
الدارالب ضاء املغرب

 EPICERIE WARH SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 26، محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 20370 الدارالب ضاء 

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.486677

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) )0)غشت) املؤرخ في)
EPICERIE WARH SARL AU)شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 1 26،)محج مرس السلطان الطابق)
الشقة رقم)3 - 20370)الدارالب ضاء)
رؤية) وجود  لعدم  نت جة  املغرب 
الشركة) ملستقبل  واضحين  وافاق 
وعدم انجاز أي نشاط مند تأسيسها.

و عين:
و) اكشطح  ( ( محند) الس د)ة))
تجزءة ديار االزهري م س) عنوانه)ا))
 20220 )))االلفة) 38)شقة) 4)عنارة)
)ة)) كنصفي) املغرب  الدارالب ضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ))0)غشت)2022)وفي)26،)محج)
مرس السلطان الطابق)1)الشقة رقم)

3 - 20370)الدارالب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840475.

341I

CABINET NETFIDEXPERTISE

PROMO DAD ZEROUAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
PROMO DAD ZEROUAL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 

القصر الطابق 5 شقة رقم 10 
املعاريف الب ضاء - 20200 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

540223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (04
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROMO DAD ZEROUAL
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

 13 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 10 5)شقة رقم) زنقة القصر الطابق)
الدار) (20200 (- الب ضاء) املعاريف 

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د زروال جدور):))400)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 100 ( (: سفي9) حسن ة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د عزيز الصداق):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
250)حصة) ( (: الس د عادل فتحي)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) جدور  زروال  الس د 

برش د)20400)برش د املغرب.
عنوانه)ا)) سفي9  حسن ة  الس دة 

برش د)20400)برش د املغرب.
عنوانه)ا)) الصداق  عزيز  الس د 

برش د)20400)برش د املغرب.
عنوانه)ا)) فتحي  عادل  الس د 

برش د)20400)برش د املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) جدور  زروال  الس د 

برش د)20400)برش د املغرب
عنوانه)ا)) الصداق  عزيز  الس د 

برش د)20400)برش د املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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FIDUCIAIRE 2006

 MULTI CLEANING
PRODUCTS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
 MULTI CLEANING PRODUCTS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 
مرس سلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدرالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(337
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (12
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 MULTI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.CLEANING PRODUCTS
تنظ ف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والشقق) واملخازن  املحالت  واجهات 
والشوارع) والحدائق  واملتنزهات 

وتنظ ف التدريب.
26)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  3 الشقة) (1 مرس سلطان الطابق)

20000)الدرالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: بلكروح) الس د عبد هللا 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 100 ( (: بوعيش) مج دة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د عبد هللا بلكروح عنوانه)ا))
القا�سي ع اض) حي السناعلة زنقة 

رقم)31 20000)سطات املغرب.

الس دة مج دة بوعيش عنوانه)ا))

حي) القاسم  ابو  الزهراوي  زنقة  ((2

الدرالب ضاء) (2000 املستشف ات)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د عبد هللا بلكروح عنوانه)ا))

القا�سي ع اض) حي السناعلة زنقة 

رقم)31 20000)سطات املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842662.

343I

KAMA SERVICE

NOUREK INVEST

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

إضافة تسن ة تجارية أو شعار)

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أمي9ة س دي بنور 

، 24350، س دي بنور املغرب

NOUREK INVEST »شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: املحل 

الكائن ب رقم 217 تجزئة األنوار 

س دي بنور  - 24350 س دي بنور  

املغرب.

»إضافة تسن ة تجارية أو شعار«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.3285

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

OPERA AL ANWAR

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بنور) بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)204.

344I

KAMA SERVICE

 STE UNION BAGHDAD DE

»COMMERCE «UBACO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي9ة س دي بنور 

، 24350، س دي بنور املغرب

 STE UNION BAGHDAD DE

COMMERCE »UBACO«  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي حي السالم 
رقم 24 مجنوعة L  نيس الزمامرة  

- 24200 الزمامرة املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.587

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقاول نقل البضائع.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بنور) بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)206.

345I

KAMA SERVICE

 STE UNION BAGHDAD DE

COMMERCE «UBACO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي9ة س دي بنور 

، 24350، س دي بنور املغرب

 STE UNION BAGHDAD DE

COMMERCE »UBACO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السالم 
رقم 24 مجنوعة L  نيس الزمامرة 

- 24200 الزمامرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.587

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بغداد) محند  )ة)) الس د) تفويت 

حصة اجتناع ة من أصل) (25.000

)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (25.000

عبد الواحد بغداد بتاريخ)11)أكتوار)

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بنور) بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)206.

346I

KAMA SERVICE

 STE UNION BAGHDAD DE

COMMERCE «UBACO

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أمي9ة س دي بنور 

، 24350، س دي بنور املغرب

 STE UNION BAGHDAD DE

COMMERCE »UBACO شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

و عنوان مقرها االجتناعي حي السالم 

رقم 24 مجنوعة L  نيس الزمامرة  

- 24200 الزمامرة.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.587

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتوار)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤول ة املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

الوح د«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بنور) بس دي  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)206.
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PACIOFIS

فارما�سي محج املوحدين
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA(MAROC

فارما�سي محج املوحدين شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة هوار 
ادريس و من معه حي السنارة طريق 
عين بني مطهر الرقم 362 الرسم 

العقاري عدد 77/24627 - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4011(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (01
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

فارما�سي محج املوحدين.
غرض الشركة بإيجاز):)ص دل ة.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
هوار ادريس و من معه حي السنارة)
 362 الرقم) مطهر  بني  عين  طريق 
 -  24627/77 عدد) العقاري  الرسم 

60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: البكاي) كواال  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) البكاي  كواال  الس د 
الرقم) (14 هاء) زنقة  الريا�سي  الحي 

108 60000)وجدة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) البكاي  كواال  الس د 
الرقم) (14 هاء) زنقة  الريا�سي  الحي 

108 60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1636.
348I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

SATAYAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FIDUCIAIRE KHOURIBGA
 RUE(MY(ISMAIL(N° 66
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
SATAYAS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : مركز 
اوالد فتاتة بني  ي9ان  وادي زم - 

25000 وادي زم املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.(87

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)15)أكتوار)2022)تقرر حل)
ذات) شركة  (SATAYAS TRAVAUX
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز)
(- زم) وادي  ( بني  ي9ان) فتاتة  اوالد 
25000)وادي زم املغرب نت جة لعدم)

بلوغ الهدف.
و عين:

السرغ ني) ( عبد العزيز) الس د)ة))
زنقة املعادنة وادي) (220 و عنوانه)ا))
25000)وادي زم املغرب كنصفي) زم)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
مركز) وفي  (2022 أكتوار) (15 بتاريخ)
(- زم) وادي  ( بني  ي9ان) فتاتة  اوالد 

25000)وادي زم املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( زم) بوادي  االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)103/2022.
34(I

NKH CONSULTING SARL

MIEL MULTISERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
MIEL MULTISERVICES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 
الشاطو حي الغزالي رقم 52 تنارة 

تنارة 12000 تنارة املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.2070/123121

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 14)شتن 9) املؤرخ في)
MIEL MULTISERVICES)شركة ذات)
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي تجزئة الشاطو حي الغزالي)
تنارة) (12000 تنارة) تنارة  (52 رقم)
وأزمة) ( املغرب نت جة ألزمة كف د)1)

م دان ة.
و عين:

و) قدوري  ( زكرياء) الس د)ة))
عنوانه)ا))تجزئة فتح الخي9 شاطو رقم)
52  12000)تنارة املغرب كنصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
تجزئة) وفي  (2022 شتن 9) (14 بتاريخ)
تنارة) (52 رقم) الغزالي  حي  الشاطو 

تنارة)12000)تنارة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( االبتدائ ة بتنارة)

2022)تحت رقم)152).
350I

AGC CONSULTING

 THEA ثيا فالنتينا
VALENTINA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع موالي يوسف 
واوردو، الطابق 4، شقة 11 ، 
20040، الدار الب ضاء املغرب

 THEA VALENTINA ث ا فالنتينا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : مقرها 
اإلجتناعي 3، زنقة آيت اورير، 

الطابق 2، بوركون  - 20040   الدار 
الب ضاء  املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.4400(1

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 05)غشت) املؤرخ في)
 THEA VALENTINA فالنتينا) ث ا 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
رأسنالها) مبلغ  الوح د  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
زنقة) (،3 اإلجتناعي مقرها اإلجتناعي)
(- ( بوركون) (،2 الطابق) اورير،) آيت 
20040)))الدار الب ضاء))املغرب نت جة)
لغ اب أي نشاط للشركة من تاريخ)
التأسيس و رغبة الشريك في التخلي)

على مشروعه.
و عين:

و) بوعبدي  ( تورية) ( الس د)ة))
بلوك) (، الصنوار) تجزئة  عنوانه)ا))
�سي)،)رقم)103)،)املنصورية))13203  
بوزن قة))املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)07)أكتوار)2022)وفي)3،)زنقة)
(- ( بوركون) (،2 الطابق) اورير،) آيت 

20040))الدار الب ضاء))املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)7)8406.
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سوس للنحاسبة

NBN CENTER PRIVE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة
سوس للنحاسبة

رقم 56 زنقة محند القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14020 ، 2 املغرب
NBN CENTER PRIVE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 شارع 
أحند شوقي عنارة أ مكتب رقم 6 - 

14020 القن طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

66(87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 NBN (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.CENTER PRIVE
غرض الشركة بإيجاز):)*)التكوين)

املستنر.
*)االستشارات االدارية..

10)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  6 أحند شوقي عنارة أ مكتب رقم)

14020)القن طرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة دومة عفاف):))340)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس دة قنطرة هند):))330)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د عواج ابراه م):))330)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عفاف  دومة  الس دة 
والكرد) املنصور  يعقوب  زاوية  (20
عنارة أ اقامة وزان) (15 علي الشقة)

14000)القن طرة املغرب.
عنوانه)ا)) هند  قنطرة  الس دة 

أوج ه) أوالد  (304 الرقم) أ  بلوك 

14000)القن طرة املغرب.

عنوانه)ا)) ابراه م  عواج  الس د 

 14020 زنقة مل ل ة فال فلوري) (11

القن طرة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) هند  قنطرة  الس دة 

أوج ه) أوالد  (304 الرقم) أ  بلوك 

14000)القن طرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)67)2).

352I

gest(consultants

FLEX COVERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

gest(consultants

15 زنقة القا�سي إل اس املعاريف 

الدار الب ضاء، 20100، الدار 

الب ضاء املغرب

FLEX COVERS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي اوالد مطاع 

افامة لي س در عنارة رقم 4 شقة 6 - 

12000 تنارة  املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.2037

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)يون و)2022)تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 

س در) لي  افامة  مطاع  »اوالد  من)

6 - 12000)تنارة)) 4)شقة) عنارة رقم)

ساحة اليسي9 افامة) ((« إلى) املغرب«)

مد ل) (12 شقة) (6 منصورية طابق)

أ/8  - 20303)الدار الب ضاء))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (18 بتاريخ) ( االبتدائ ة بتنارة)

2022)تحت رقم)2037.

353I

FICODEF

progres pneu
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

MAROC
progres(pneu شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 شارع 
عبد الكريم بنجلون عنارة أشرف 
الطابق 1 رقم 11  - 30000 فاس  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74275

 18 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.progres(pneu
ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إطارات الس ارات بنصف الجنلة.
اإلستي9اد والتصدير.

13)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
أشرف) عنارة  بنجلون  الكريم  عبد 
فاس)) (30000  -   11 رقم) (1 الطابق)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د ادريس بن التهامي):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

التهامي) بن  ادريس  الس د 
س  9ونور)) تجزئة  (33 عنوانه)ا))
1شارع ابن الخط ب شقة)5   30000 

فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
التهامي) بن  ادريس  الس د 
س  9ونور)) تجزئة  (33 عنوانه)ا))
1شارع ابن الخط ب شقة)5   30000 

فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4367/2022.
354I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

MZ LABS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع س دي عبد الرحنان 
الشقة 1 ، 20200، الدار الب ضاء 

املغرب
MZ LABS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 332 شارع 
ابراه م الروداني الطابق 5 الشقة 

21 إقامة الريحان املعاريف  - 
20310 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 MZ (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LABS
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تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعلوم ات) لتقن ات  أدوات 
برامج) ب ع  الجديدة،) واالتصاالت 
وتنف ذ) وتنظ م  تصن م  الحاسوب،)
اإللكت9ون ة،) التجارة  أنشطة  ودعم 
اإلعالن والب ع والشراء)ع 9 اإلنت9نت،)
وتنظ م جن ع أنواع األحداث) إنشاء)
والدولي) الوطني  املستويين  على 

وجن ع األحداث،
تقديم الخدمات واالستشارات) (•
االتصال ة واقامة الفعال ات))تنظ م)
االستشارات) واالقامات)،) الندوات 
في) س نا  وال  األعنال،) إدارة  في 
املشاورة) والتدريب،) التطوير  مجال 
تكنولوج ا) نظام  في  والتدريب 
الجديدة) واالتصاالت  املعلومات 
اإلدارية،) االستشارات  (،NTIC
واللوجست ات) (، واملساعدة) واإلدارة،)
(، والعنولة) (، واالستشارات) (،
بأي) (، الشركة) مشاركة  والوساطة،)
،)بشكل مباشر أو غي9 مباشر) وس لة)
مرتبطة) تكون  قد  عنل ات  أي  في  (،
شركات) عن طريق إنشاء) (، بغرضها)
أو االكتتاب) (، أو املساهنة) (، جديدة)
حقوق) أو  املال ة  األوراق  شراء) أو 
(، أو االندماج أو غي9 ذلك) (، الشركة)
أو) اإليجار  أو  االستحواذ  أو  اإلنشاء)
إدارة اإليجار ألي أعنال أو مؤسسات)
أ ذ أو ح ازة أو استخدام أو نقل) ؛)
اال ت9اع) واراءات  العنل ات  جن ع 

املتعلقة بهذه األنشطة..
 332 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 5 الطابق) الروداني  ابراه م  شارع 
الشقة)21)إقامة الريحان املعاريف))-)

20310)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د املزياني مراد):))100)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مراد  املزياني  الس د 
 5 الشقة) (3 زنقة الخزام الطابق) (74
الب ضاء)) الدار  (20200 ( الراحة) حي 

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) مراد  املزياني  الس د 
 5 الشقة) (3 زنقة الخزام الطابق) (74
الب ضاء)) الدار  (20200 ( الراحة) حي 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)68)842.
355I

AL ISTICHARYA CONSULTING

BOUTRWA TRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(N°48 21

 1ER(ETAGE  BENI(MELLAL ،
23500، BENI(MELLAL(MAROC
BOUTRWA TRAV شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املحرك 

القصيبة  - 23550 قصبة تادلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2261

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOUTRWA TRAV
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
املناجم-اشغال مختلفة)-حفر االبار.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
قصبة) (23550 (- ( القصيبة) املحرك 

تادلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: الس د ملخي9 محند)

بق نة)100)درهم للحصة.

500)حصة) ( (: ( الس د رش د عمي)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) الس د ملخي9 محند عنوانه)ا))

نزهة)01)بلوك اوه الرقم)343)الفق ه)

الفق ه بن صالح)) (23200 ( بن صالح)

املغرب.

الس د رش د عمي))عنوانه)ا))دوار)

تيزي نايت ويرة بونوال ناوور القصيبة))

23550)القصيبة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

حي) الس د ملخي9 محند عنوانه)ا))

نزهة)01)بلوك اوه الرقم)343)الفق ه)

الفق ه بن صالح)) (23200 ( بن صالح)

املغرب

الس د رش د عمي))عنوانه)ا))دوار)

تيزي نايت ويرة بونوال ناوور القصيبة))

23550)القصيبة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( االبتدائ ة بقصبة تادلة)

أكتوار)2022)تحت رقم)118.

356I

GUENNOUNI IKHWAN 

STUDIO ADIL PRINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

GUENNOUNI IKHWAN

 HAY LAHRARCHA KARIA

 TAOUNATE HAY LAHRARCHA

 KARIA(TAOUNATE، 34050،

KARIA BA MOHAMED املغرب

STUDIO ADIL PRINT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

 HAY وعنوان مقرها اإلجتناعي

 SOUK LAKDIM KARIA

 TAOUNATE - 34050 KARIA(BA

MOHAMED  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

2175 :

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.STUDIO ADIL PRINT

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.IMPRIMERIE , PHOTOGRAPHE

(: االجتناعي) املقر  عنوان 

 HAY SOUK LAKDIM KARIA

 TAOUNATE - 34050 KARIA BA

MOHAMED))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( التواتي) عادل  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) التواتي  عادل  الس د 

تاونات)) القرية  القديم  السوق  حي 

34050)قرية ابا محند املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) التواتي  عادل  الس د 

تاونات)) القرية  القديم  السوق  حي 

34050)قرية ابا محند املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتاونات))بتاريخ)04)أكتوار)

2022)تحت رقم)504.

357I
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FLASH ECONOMIE

 CALL BUSINESS

 MARKETING

 COMMUNICATION

)(CBMC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CALL BUSINESS MARKETING

 (COMMUNICATION (CBMC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 

20000 الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 CALL BUSINESS MARKETING

.(COMMUNICATION (CBMC

غرض الشركة بإيجاز):)-املنافسة)

واملساعدة) واملشورة  واملساعدة 

مجاالت) في  الخدمات  وتقديم 

التسويق.

وتنف ذ) وتطوير  دراسة  (-

وال 9امج) التسويق  است9ات ج ات 

العالئق ة

اتصال) مراكز  وإدارة  إنشاء) (-
تجعل) املتعددة  للوسائط  تفاعل ة 
جن ع  دمات) معالجة  املنكن  من 
التسويق ع 9 الهاتف والخدمات ع 9)

الهاتف..
46)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
الزرقطوني الطابق)2)رقم)6 - 20000 

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( تطواني) كريم  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( تطواني) كريم  الس د 
عنارة) (18 س) م  الفردوس  اقامة 
 20000 ( االلفة) (11 شقة) (237

الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( تطواني) كريم  الس د 
عنارة) (18 س) م  الفردوس  اقامة 
 20000 ( االلفة) (11 شقة) (237

الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)175)55.
358I

FLASH ECONOMIE

FIDUBAY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FIDUBAY شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 
طالب اقامة سكن ان ق حي العنارية 
شقة 11 الطابق 3  - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FIDUBAY

محاسب) (: غرض الشركة بإيجاز)

قانوني.

عنوان املقر االجتناعي):)دوار اوالد)

طالب اقامة سكن ان ق حي العنارية)

الدار) (20000  -   3 الطابق) (11 شقة)

الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بطل) ( ياسين) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بطال  ( ياسين) الس د 

 5 س) م  الخزامى  تجزئة  لساسفة 

الدار) (20000  10 شقة) ا  عنارة 

الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) بطال  ( ياسين) الس د 

 5 س) م  الخزامى  تجزئة  لساسفة 

الدار) (20000  10 شقة) ا  عنارة 

الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)163)55.

35(I

GESTION ALJANOUB

TAYSSIR MAKHLOUF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عنارة رقم 
2 الطابق الثالث الع ون ، 70000، 

الع ون املغرب
TAYSSIR MAKHLOUF شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النور 
بوجدور - 71000 بوجدور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

4348(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TAYSSIR MAKHLOUF
جن ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، املدن ة) الهندسة  (، البناء) اعنال 
(، املائي) العزل  (، الطالء) (، الت9ك ب)
استي9اد) (، عامة) تجارة  (، الصفائح)

وتصدير.....
عنوان املقر االجتناعي):)حي النور)

بوجدور)-)71000)بوجدور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 510 ( (: الس د عبد هللا مخلوف)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د مراد مخلوف):))0)4)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د عبد هللا مخلوف عنوانه)ا))
بوجدور) (71000 بوجدور) النور  حي 

املغرب.
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الس د مراد مخلوف عنوانه)ا))حي)

 71000 بوجدور) ( عالل بن عبد هللا)

بوجدور املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د عبد هللا مخلوف عنوانه)ا))

بوجدور) (71000 بوجدور) النور  حي 

املغرب

الس د مراد مخلوف عنوانه)ا))حي)

 71000 بوجدور) ( عالل بن عبد هللا)

بوجدور املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)2022/)311.

360I

SABOUNI(&(ALLA((CONSTRUCTION

SABOUNI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

  SABOUNI & ALLA

CONSTRUCTION

 RUE(A 58 NR 123 DHAR

 LAMHALLA(LOT(ESSALAM ،

60000، Oujda(Maroc

SABOUNI  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

 RUE(A 58 وعنوان مقرها اإلجتناعي

 NR 123 DHAR(LAMHALLA(LOT

ESSALAM - 60000 Oujda(Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

40017

 04 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشركة) املحدودة.تسن ة  املسؤول ة 

بنختصر) اإلقتضاء) عند  متبوعة 

.SABOUNI(:(تسن تها

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
.Promotion(Immobilière

 RUE A (: عنوان املقر االجتناعي)
 58 NR 123 DHAR LAMHALLA
 LOT( ESSALAM( -( 60000( Oujda

.Maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 SABOUNI JAMAL  :  500(الس د
حصة بق نة)50.000)درهم للحصة.

الس د)ALLA AZIZ :  500)حصة)
بق نة)50.000)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

  SABOUNI JAMAL الس د)
 DHAR LAMHALLA LOT((عنوانه)ا
 ESSALAM RUE A 58 NR 123

.60000(Oujda(Maroc
عنوانه)ا)) (ALLA AZIZ الس د)
 HAY EL ANDALOUS RUE
 MOHAMED BOUSHABA NO

.136((60000(Oujda(Maroc
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
  SABOUNI JAMAL الس د)
 DHAR LAMHALLA LOT((عنوانه)ا
 ESSALAM RUE A 58 NR 123

60000(Oujda(Maroc
عنوانه)ا)) (ALLA AZIZ الس د)
 HAY EL ANDALOUS RUE
 MOHAMED BOUSHABA NO

136((60000(Oujda(Maroc
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (04 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)45)2.
361I

CABINET SALAH AISSE

TRUST & DELIGHT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

TRUST & DELIGHT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 محج 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدارالب ضاء 20120 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

555527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (07

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 TRUST(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.&(DELIGHT

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات) وتقديم  املشورة 

واالستشارات

بين) والتدريب  الندوات  تنظ م  (•

الشركات ودا لها

•) دمات املشورة والدعم لألفراد)

املنظنات) من  وغي9ها  والشركات 

االستشارات) الخاصة.) أو  العامة 

واإلدارة) والتنظ م  االست9ات ج ة  في 

البشرية) واملوارد  املعلومات  ونظم 

من التصن م) (، والتسويق واالتصال)

إلى التنف ذ.)تدريب شخ�سي.) دمات)

التدريب.)وكذلك أي عنل ة أو  دمة)

مرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر)

بغرض الشركة.

بشكل) واالتجار  والب ع  الشراء) (•

عام)،)سواء)كان استي9اًدا أو تصديًرا)

،)بجن ع أشكاله)،)لجن ع املنتجات أو)

الخدمات..

26)محج) (: عنوان املقر االجتناعي)
 1 الطابق) (3 مرس السلطان الشقة)
الدارالب ضاء) (20120 الدارالب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د محسن كراكشو)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د محسن كراكشو عنوانه)ا))
 15 امين شقة) احند  زنقة  (10 رقم)
راسين)20120)الدارالب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د محسن كراكشو عنوانه)ا))
 15 امين شقة) احند  زنقة  (10 رقم)

راسين)20120)الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)837734.
362I

FIDUNA

ابو سفيان ترنس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUNA
 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
ابو سف ان ترنس شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي بلوك 
ب  رقم63 سد سباتا سدي عتنان 
املغرب 203107 الدارالب ضاء  

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.271761

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 27)شتن 9) املؤرخ في)
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
ترنس)) سف ان  ابو  الوح د  الشريك 
درهم) (100.000,00 رأسنالها) مبلغ 
بلوك) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
سد سباتا سدي عتنان) رقم63) ( ب)
الدارالب ضاء)) (203107 املغرب)

املغرب نت جة ل):)قفل وتصفي.
و حدد مقر التصف ة ب بلوك ب))
رقم)63))سباتا س دي عثنان املغرب)

203107)الدارالب ضاء))املغرب.)
و عين:

و) س ني  ولد  ( عزيز) الس د)ة))
عنوانه)ا))بلوك ب))رقم63)سد سباتا)
سدي عتنان)203107)الدارالب ضاء))

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842633.
363I

مستأمنة سامي للنحاسبة

DAWAJEN TAKKOUSTE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مستأمنة سامي للنحاسبة
حي م نونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل ، 23004، بني مالل 

املغرب
DAWAJEN TAKKOUSTE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
النور 02 فم اودي - 23006 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1328(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DAWAJEN TAKKOUSTE

مصنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الدواجن  علف  املربي  الدواجن 

منتج الب ض

االنشاءات) او  االعنال  مقاول 

املختلفة.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

النور)02)فم اودي)-)23006)بني مالل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محند  العلوي  الس د 
بني) (23000  8 رقم) (6 زنقة) (1 املسي9ة)

مالل املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) را ع  العلوي  الس د 
بني) (23000  8 رقم) (6 زنقة) (1 املسي9ة)

مالل املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1018.

364I

مكتب املتني للنحاسبة و التدبي9

BEBEAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة)

مكتب املتني للنحاسبة و التدبي9

ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم ) ، 0040)، 

طنجة املغرب

BEBEAU  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجتناعي ساحت 
ابراه م الروداني زنقت لسينا 

اقامة ب طهوفن 2 طابق 3 رقم 82 - 
0000) طنجة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.108471

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 شتن 9) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
وتوزيع) وتصدير  استي9اد  (:
التجن ل) مستحضرات 
الشخص ة) النظافة  ومستحضرات 

.(PCHC(
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258420.
365I

CANOCAF SARL

CHAMI TOURS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
CHAMI TOURS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املطار، 
ايلو رقم 44 مايوركا اقامة سارة  - 

62000 الناظور  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

24781
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CHAMI TOURS
/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
2/استغالل) استغالل فندق مصنف)

مقهى و مطعم.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اقامة) مايوركا  (44 رقم) ايلو  املطار،)

سارة))-)62000)الناظور))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 500.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د عبد الحق الشامي)):))4.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 1.000 ( (: الشامي) زهي9  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشامي)) الحق  عبد  الس د 
 62000 ( لعرا�سي) حي  عنوانه)ا))

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)) الشامي  زهي9  الس د 
 15 رقم) الشابي  أبوقاسم  شارع 

62000)الناظور))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الشامي)) الحق  عبد  الس د 
 62000 ( لعرا�سي) حي  عنوانه)ا))

الناظور املغرب
عنوانه)ا)) الشامي  زهي9  الس د 
 15 رقم) الشابي  أبوقاسم  شارع 

62000)الناظور))املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)5)45.
366I

BUSINESS CENTER.COM

PATIENT CARE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0)203، 
الدارالب ضاء املغرب
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PATIENT CARE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
باسكي) زنقة  (236 رقم) املومن  عبد 
 -  6 رقم) الثاني  الطابق  ف8) اقامة 

27182)الدار الب ضاء)املغرب
املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التق  د في السجل التجاري):)

55(733
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PATIENT CARE
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخارج:
 دمات مخصصة للنر�سى.

التنث ل التجاري في املجال الطبي.
التعاقد من الباطن والوساطة في)

مجال الصحة.
إنجاز جن ع الدراسات والخ 9ات)
املتعلقة) واملسوحات  والتحل الت 
والص دالن ة) الطب ة  بالخدمات 
وفي) الخارج  في  الص دالن ة  وشبه 

املغرب.
واألجهزة) األش اء) جن ع  تسويق 

واألدوات واملواد املتعلقة بالطب.
الطب ة) األجهزة  وتوزيع  استي9اد 

والعلن ة.
وتوزيع) وتصدير  استي9اد 
ومنتجات) التجن ل  مستحضرات 

النظافة الشخص ة)؛
إنجاز كافة الخدمات في املجاالت)

املذكورة أعاله.
وطن ة) تجارية  عالمة  أي  تنث ل 
ودول ة في مختلف مجاالت النشاط)؛
االستي9اد) تجارة  عنل ات  جن ع 
الخام) املنتجات  لجن ع  والتصدير 
جن ع) واستغالل  (، املصنوعات) أو 

الصناعات وجن ع املهن)؛
تجارة عامة.

االستي9اد والتصدير.
املعامالت) جن ع  (، أعم) وبشكل 
وغي9) واملنقولة  واملال ة  التجارية 
أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 
بأحد) (، جزئً ا) أو  كلً ا  (، مباشر) غي9 
األش اء)املحددة أو بأي أش اء)مناثلة)

أو مرتبطة..
عنوان املقر االجتناعي):)شارع عبد)
زنقة باسكي اقامة) (236 املومن رقم)
 27182  -  6 الطابق الثاني رقم) ف8)

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: سرماح) ياسين  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس دة غزالن لطفي):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سرماح  ياسين  الس د 
21)عين) 11)رقم) شارع الكريت شارع)
الشق)20000)الدار الب ضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) لطفي  غزالن  الس دة 
داراوعزة) (128 رقم) النورس  تجزئة 

20000)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) لطفي  غزالن  الس دة 
داراوعزة) (128 رقم) النورس  تجزئة 

20000)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843138.
367I

ABDESSAMAD

 EQUIPEMENT«
 BUREAUTIQUE ACHRAF

AYA «EB2A
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ABDESSAMAD
 mohammedia ، 20800،

mohammedia(maroc

 EQUIPEMENT BUREAUTIQUE«
ACHRAF(AYA »EB2A شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي 

النصر الشطر3  العنارة 72 الرقم 4 
املحندية - 20800 املحندية املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.23573
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)17)أكتوار)2022)تقرر حل)
 EQUIPEMENT BUREAUTIQUE«
شركة ذات) (ACHRAF AYA »EB2A
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 
النصر الشطر3))العنارة)72)الرقم)4 
20800)املحندية املغرب) (- املحندية)

نت جة اللتوقف التام عن النشاط.
و عين:

بن شرادي و) ( ( محند) ( الس د)ة))
 72 العنارة) ( النصر) حي  عنوانه)ا))
املحندية املغرب) (20800    1 الرقم)

كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
حي) وفي  (2022 أكتوار) (17 بتاريخ)
النصر الشطر3))العنارة)72)الرقم)4 
املحندية)-)20800)املحندية املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

شتن 9)2022)تحت رقم)1873.
368I

BCS

RZK TRANSPORT GENERAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BCS
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 
، ا، الدار الب ضاء ، 20130، الدار 

الب ضاء املغرب
  RZK TRANSPORT GENERAL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 56. 
زنقة فرحات حشاد ،الطابق 

األول،املكتب رقم 1،الدارالب ضاء- 

أنفا الدارالب ضاء 20130 الدار 
الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55852(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 RZK (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT GENERAL
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع.
56.)زنقة) (: عنوان املقر االجتناعي)
فرحات حشاد)،الطابق األول،املكتب)
أنفا) 1،الدارالب ضاء-) رقم)
الدار الب ضاء) (20130 الدارالب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: ( الس د رضا رزوق)

بق نة)100)درهم للحصة.
االدري�سي) العزيز  سك نة  الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (500   :

للحصة.)
الس د رضا رزوق)):)50000)بق نة)

100)درهم.
(: الس دة سك نة العزيز االدري�سي)

50000)بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اقامة) عنوانه)ا)) املغرب  الس د 
صف ة منر ال اسنين عنارة الف رقم)
الدار) (20000 7)ع س الدار الب ضاء)

الب ضاء)املغرب.
االدري�سي) العزيز  سك نة  الس دة 
ف ال) (10 زنقة) حي شريفة  عنوانه)ا))
رقم)58)عين الشق الب ضاء))20000 

الدار الب ضاء)املغرب.
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والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

االدري�سي) العزيز  سك نة  الس دة 
ف ال) (10 زنقة) حي شريفة  عنوانه)ا))
رقم)58)عين الشق الب ضاء))20000 

الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
36(I

LA NORME SARL

 BEN  بين أدفايزوري
ADVISORY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

LA NORME SARL
 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE(HASSAN(II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 BEN ADVISORY  بين أدفايزوري
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 173 شارع 
يعقوب املنصور حي املعاريف، 
الطابق الثاني الرقم 8 - 20370 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(72(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (15
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
بين) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BEN ADVISORY((أدفايزوري
(- ( ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) اإلداري  التس ي9  في  االستشارات 

تس ي9 األعنال.
 173 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع يعقوب املنصور حي املعاريف،)
الطابق الثاني الرقم)8 - 20370)الدار)

الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 BEN ADVISORY SAS الشركة)
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  (50

للحصة.
 50 ( (: بنشقرون) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 BEN ADVISORY SAS الشركة)
كيسد) ج ل  شارع  ((3 عنوانه)ا))
2300))لوفالوا بي9يت)2300))إيل دو)

فرانس فرنسا.
الس د محند بنشقرون عنوانه)ا))
س دي) (214 رقم) مانظرونا  تجزئة 
الب ضاء) الدار  (20280 معروف)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د محند بنشقرون عنوانه)ا))
س دي) (214 رقم) مانظرونا  تجزئة 
الب ضاء) الدار  (20280 معروف)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843136.
370I

CANOCAF SARL

TITAN FER
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
TITAN FER  »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
يوسف بنى تاشفين رقم 178 - - 

الناظور  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.4003

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحديث امللف القانوني للشركة بعد)

وفاة الشريك
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بين) الحصص  تقاسم  على  املوافقة 
كشركاء) املوروث  واعتناد  الشركاء)

جدد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتناعي للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مالئنة النظام األسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
مايلي:)السادة الوزغاري عبد السالم)
 3.723 الوزغاري) حصة،) (3.723
 2.234 محند) الوزغاري  حصة،)
 1.861 عي�سى) الوزغاري  حصة،)
 1.48( املهدي) الوزغاري  حصة،)
 1.118 الخ ضر) الوزغاري  حصة،)
 1.118 مولود) الوزغاري  حصة،)
بوجوف) فظنة  الس دات  حصة،)
كرينة) الوزغاري  حصة،) (374
 465 وردة) الوزغاري  حصة،) (465
حصة،)الوزغاري ح اة)465)حصة و)

الوزغاري سني9ة)465
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 
املنطقة الصناع ة سلوان)-)الناظور

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4530.
371I

MACOSIS CONSULTING

VITE AUTO PIECES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

VITE AUTO PIECES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 

بوع اد اوالد الط ب  - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.55777

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 

ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 

 VITE AUTO الوح د) الشريك  ذات 

 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (PIECES

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار)

 30000 (- ( اوالد بوع اد اوالد الط ب)

صعواات) (: ل) نت جة  املغرب  فاس 

مال ة.

و حدد مقر التصف ة ب دوار اوالد)

30000)فاس) (- ( بوع اد اوالد الط ب)

املغرب.)

و عين:

الس د)ة))كريم))حب بي و عنوانه)ا))

حي الثضامن الزهور)2 30000)فاس)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5680.

372I

اعالنات الشركات

TAMYART SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تأسيس شركة

TAMYART SERVICES  شركة

ش.م.م.ش.و 

تأسيس شركة
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في) محرر  عرفي  عقد  بنوجب 
(، (2022 أكتوار) (05 بتاريخ) اكادير 
لشركة) األسا�سي  القانون  إنشاء) تم 
بشريك) محدودة  مسؤول ة  ذات 
النحو) على  هي  والب انات  ( وح د)
سرفيس.) تن ارت  االسم:) (- التالي)
املقر االجتناعي):))شقة)34)عنارة)11 
تجزئة) الثاني  الشطر  تدارت  رياض 
نشاط) انزا العل ا تدارت انزا أكادير.)
مقاول ألعنال أو إنشاءات) الشركة:)
متنوعة.املدة:)تم تحديد مدة الشركة)
في))))عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.)
 100.000٫00 االجتناعي:) الرأسنال 
ألف) على  مقسنة  درهم  ألف  مائة 
)1000))حصة اجتناع ة بنائة درهم)
بنا) شريك  كل  إلى  تنسب  للحصة 
يلي) كنا  اشت9اكاته وهي  مع  يتناسب 
الس د:)أحند الغا�سي)))1000)حصة)
أحند) الس د:) التس ي9  اجتناع ة))
ملدة) وح د  بتوق ع  مسي9  الغا�سي 
غي9 محدودة مع جن ع الصالح ات.)
ينايرإلى31  (1 من) السنة االجتناع ة:)
دجن 9.)تم اإليداع القانوني باملحكنة)
أكتوار) (24 بتاريخ) باكادير  التجارية 
رقم) (، (118(37 رقم) تحت  ( (2022
((: هو) التجاري  بالسجل  التسج ل 

.532(3

373I

Sud(good(food

SUD GOOD FOOD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Sud(good(food
الطابق السفلي الرقم 11 القطاع 

488 حي إحشاش ، 87274، س دي 
ب بي املغرب

SUD GOOD FOOD  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
السفلي الرقم 11 القطاع 488 حي 

إحشاش - 87274 س دي ب بي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
27225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SUD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GOOD FOOD
:)ب ع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائ ة بالجنلة
و) العنوم ة  التظاهرات  تنظ م 

الخاصة.
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 488 القطاع) (11 الرقم) السفلي 
ب بي) س دي  (87274 (- إحشاش) حي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د كريم شانا):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شانا  كريم  الس د 
 47 العنارة) (01 الطابق) (03 الشقة)
النزاهة) ديار  اقامة  (06 املجنوعة)

تنزارت))86150)ايت ملول))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) شانا  كريم  الس د 
 47 العنارة) (01 الطابق) (03 الشقة)
النزاهة) ديار  اقامة  (06 املجنوعة)

تنزارت))86150)ايت ملول املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
25)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم))212.

374I

BCNG

STE: La maison d›hiver 7
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: La(maison(d›hiver 7 شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق ) رقم 2) - 
20050 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(68(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE: (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.La(maison(d’hiver(7
معدات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفنادق الجناع ة.
(،265 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق)))رقم)2) - 

20050)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
((: ابويه) مديحة  الس دة 
 100 بق نة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة.)
 1.000 (: ابويه) مديحة  الس د 

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د مديحة ابويه عنوانه)ا)))حي)

السابل ت رقم)88 20050))املحندية)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د مديحة ابويه عنوانه)ا)))حي)

السابل ت رقم)88 20050))املحندية)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843006.

375I

AGIN SARL

THERMAL SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

AGIN SARL

 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

THERMAL SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي )42 شارع 

الحسن الثاني 2 رقم 43 الرااط - 

10020 الرااط املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.46535

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (03 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-مقاول أعنال متنوعة

-مقاول ترك ب التدفئة و تك  ف)

الهواء)و الباردة

-السباكة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)631)12.

376I
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AGIN SARL

 REPROGRAMMATION

MUSCULAIRE SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

AGIN SARL

 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 REPROGRAMMATION

MUSCULAIRE SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 6 زنقة 

الخل ل شقة 12 حسان الرااط - 

10020 الرااط املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.156503

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 

 REPROGRAMMATION حل)

شركة) (MUSCULAIRE SARL AU

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 

 6 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة الخل ل شقة)12)حسان الرااط)

- 10020)الرااط املغرب نت جة لعدم)

وجود طلب ات.

و عين:

الس د)ة))كوتر))اكديم و عنوانه)ا))

 8 شقة) النخ ل  رياض  إقامة  (17

املغرب) الرااط  (10100 الرياظ) حي 

كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
زنقة) (6 وفي) (2022 أكتوار) (06 بتاريخ)

(- الرااط) حسان  (12 شقة) الخل ل 

10020)الرااط املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم))67)12.

377I

شركة محاسبة صايم

LA MI TEMPS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي عنارة السعادة 
الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب
LA MI TEMPS SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 
العون ة تجزئة شركة  مسكني  
تجزئة رقم 236 وجدة - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
40061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LA MI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.TEMPS SARL AU
و) -تسي9  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استغالل مقهى
)-))مطعم بسعر ثابت.

طريق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
العون ة تجزئة شركة))مسكني))تجزئة)
وجدة) (60000 (- وجدة) (236 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الس دة سك نة رحوتي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة سك نة رحوتي))عنوانه)ا))
عبد) بن  محند  زنقة  املستقبل  حي 
القادررقم)157)وجدة)60000)وجدة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة سك نة رحوتي))عنوانه)ا))
عبد) بن  محند  زنقة  املستقبل  حي 
القادررقم)157)وجدة)60000)وجدة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (13 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1575.

378I

كبادكاف

MAROCOUV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

كبادكاف
)4 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 62000، الناضور 
املغرب

MAROCOUV شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي اوالد 
بوط ب الفوقاني الناضور - 62000  

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

4616
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (1(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAROCOUV
ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتوزيع الفرشة واالفرشة واملنتوجات)
واالصطناع ة.) والجلدية  النس ج ة 

االستي9اد والتصدير.

:)حي اوالد) عنوان املقر االجتناعي)
  62000 (- بوط ب الفوقاني الناضور)

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محند) اسرير  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محند  اسرير  الس د 
 10 رقم) (24 زنقة) حيءاسبانان 

الناضور))62000)الناضور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) محند  اسرير  الس د 
 10 رقم) (24 زنقة) حيءاسبانان 

الناضور)62000)الناضور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4616.
37(I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

LE WESTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
LE WESTING شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

عين بني مطهر عنارة 0)/2) الطابق 
االر�سي رقم 1 - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
400((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.WESTING
مخ زة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى ووجبات  ف فة..
طريق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
2)/0))الطابق) عين بني مطهر عنارة)
وجدة) (60000  -  1 رقم) االر�سي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د عزيزي يحي):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) الس د عزيزي يحي عنوانه)ا))
زايد) شارع  عزيزي  ( تجزئة) الزهور 
وجدة) (60000  (0 رقم) بنسلطان 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) يحي  عزيزي  الس د 
بنسلطان) زايد  شارع  عزيزي  تجزئة 

رقم)0) 60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1617.
380I

FAHD FER

فهد فير
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FAHD FER
 hay(tarik(SIDI(BERNOUSSI،

20610، CASABLANCA(MAROC
فهد في9 شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي طارق  
زنقة 43  رقم 8  س دي ال 9نو�سي 

20600  الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

558(3(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (10

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

فهد) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

في9.

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألشغال) البناء) مواد  و  الحديد 

الطرق ة والشبكات املختلفة.

عنوان املقر االجتناعي):)حي طارق))

ال 9نو�سي) س دي  ( (8 رقم) ( (43 زنقة)

20600))الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 50.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ضريف) سع د  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ضريف  سع د  الس د 

إقامة ماجوريل)) ( (6 عنارة) ( (13 رقم)

الدار) (20610 ال 9نو�سي) س دي 

الب ضاء))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ضريف  سع د  الس د 

إقامة ماجوريل)) ( (6 عنارة) ( (13 رقم)

الدار) (20610 ال 9نو�سي) س دي 

الب ضاء))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

381I

IBTI DOM

FORAGE B TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

IBTI DOM

  N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

FORAGE B TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار والد 

بنعامر بوغريبة - 63300 بوغريبة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

875(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (20

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FORAGE B TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار.

:)دوار والد) عنوان املقر االجتناعي)

بوغريبة) (63300 (- بوغريبة) بنعامر 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوراص) نورالدين  الس د 

بلج كا) (2000 بلج كا) عنوانه)ا))

بلج كا.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بوراص) نورالدين  الس د 

بلج كا) (2000 بلج كا) عنوانه)ا))

بلج كا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)554.
382I

IBTI DOM

C.R DAR EL YACOUBI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

IBTI DOM
  N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V(،(63300،(BERKANE)املغرب
شركة) (C.R DAR EL YACOUBI

ذات املسؤول ة املحدودة
دوار) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
 63300 (- بتافوغالت) ( يعقوب) والد 

تافوغالت بركان املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري)
.8325

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يون و) (02 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
»100.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
طريق):))رفع الق نة اإلسن ة لألسهم)

املوجودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)553.
383I

NEW CONSULTING INVEST

RYAD FIDUCIAIRE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

NEW CONSULTING INVEST
حي املطار شارع 80 عنارة املسجد 
الكبي9 الشقة رقم 7 ، 62010، 

الناظور املغرب
RYAD FIDUCIAIRE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 
التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 شارع 
مكة حي لعري الش خ - 62000 

الناظور املغرب.
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حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.4861
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (20 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
RYAD FIDUCIAIRE))مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
لعري) حي  مكة  شارع  (13 اإلجتناعي)
املغرب) الناظور  (62000 (- الش خ)
رقم) بالقانون  التزاما  (: ل) نت جة 
مهنة) بتنظ م  املتعلق  (127.12
املحاسب املعتند و احداث املنظنة)

املهن ة للنحاسبين املعتندين.
و حدد مقر التصف ة ب))3)شارع)
الناظور) (62000 (- ( الب ضاء) الدار 

املغرب.)
و عين:

و) رش د  ( أشركي) الس د)ة))
عنارة) (80 حي املطار شارع) عنوانه)ا))
 62010 7 املسجد الكبي9 الشقة رقم)
الناظور املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
تننح) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
للنصفي جن ع الصالح ات القانون ة)

للق ام بعنل ات التصف ة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4632.

384I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE CAFE AFLMANE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محند الخامس رقم 03 

الطابق الثاني  ن فرة ، 54000، 
 ن فرة املغرب

STE CAFE AFLMANE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

محند او حنو رقم )1 ت عاللين 

 ن فرة  - 54000.  ن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

45(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CAFE AFLMANE

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

ت عاللين) (1( رقم) حنو  او  محند 

 ن فرة))-)54000.) ن فرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الس د ياسين ونزوكي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الس د ياسين ونزوكي)
زنقة محند او حنو رقم))1)ت عاللين)

 ن فرة))54000) ن فرة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( الس د ياسين ونزوكي)
زنقة محند او حنو رقم))1)ت عاللين)

 ن فرة))54000) ن فرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة))بتاريخ)17)أكتوار)

2022)تحت رقم))45.

385I

نرجس اتوال

نرجس اتوال
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

نرجس اتوال
حي الفتح العروي ، 62000، 

الناضور املغرب
نرجس اتوال  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الفتح 
العروي  - 62000 الناضور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
24775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
:)نرجس) اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

اتوال.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغي9 االستي9اد التصدير.
عنوان املقر االجتناعي):)حي الفتح)

العروي))-)62000)الناضور))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الس د سني9 الخالص)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د سني9 الخالص)

العروي)62000)الناضور))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الس د سني9 الخالص)

العروي))62000)الناظور))املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))462.
386I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

SOSICOM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
SOSICOM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

عب دة بن الجراح رقم )2 - 60000 
وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.183(7
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يون و) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
داودي) امال  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.050
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (6.000
شك ب ش حي بتاريخ)01)يون و)2022.
)داودي) )ة))سام ة) تفويت الس د)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.050
6.000)حصة لفائدة))الس د))ة))امال)

داودي بتاريخ)01)يون و)2022.
داودي) زينب  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.050
6.000)حصة لفائدة))الس د))ة))امال)

داودي بتاريخ)01)يون و)2022.
يوسف داودي) )ة)) تفويت الس د)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (2.100
6.000)حصة لفائدة))الس د))ة))امال)

داودي بتاريخ)01)يون و)2022.
تفويت الس د))ة))مل كة))الك حل)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (750
6.000)حصة لفائدة))الس د))ة))امال)

داودي بتاريخ)01)يون و)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم))162.
387I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 MILLE ET UNE
PRODUCTIONS
إعالن متعدد القرارات

 MILLE ET UNE«  شـــركــــة
»PRODUCTIONS

شــركـــة ذات الــنــســؤولــ ـة الــنــحــدودة
رأسنالها 100.000,00 درهم

املقر االجتناعي : 72 ، زنقة الحرية 
جليز - مراكش 

االستثنائي) العام  الجنع  إثر  على 
 2014 شتن 9) (25 بتاريخ) املنعقد 
 MILLE ET UNE« لشركة)
ش.م.م.،) (« ( (PRODUCTIONS
رأسنالها)100.000,00)درهم)،)مقرها)
جليز) الحرية  زنقة  ( (72 االجتناعي)

مراكش،)تقررما يـلي):
االجتناع ة) الحـصص  تقــسـ ـم  (•
  FRANCOIS VILLENEUVE للراحل)
ذلـك) و  ( وفاته،) بعد  ورثـته  بـ ـن 
بـتـاريــخ) املحـرر  الوراثة  عقد  حسب 

.13/12/2013
 MARIE الس دة) تثب ت  (•
COURTIN))كنسي9ة وح دة للشركة)

ملدة غي9 محدودة.
الصالح ات) كامل  إعطاء) (•
 MARIE COURTIN(للنسي9ة الس دة

لتس ي9 وإدارة الشركة.
حررت) عرف ة  عقود  بنوجب 
تنت) (،2014 أكتوار) فاتح  بتاريخ 
الحصص)) تفويت  عنل ة  تزك ة 
ارت ة) الطب ع ون  األشخاص  بين 

ٲسناؤهم):
 Bertrand( Christophe الس د) (•
مائة) فوت  (Yann( VILLENEUVE
إلى) ( حصة) (146(( وأربعون) وستة 

،MARIE COURTIN(الس دة
 Pierre(Marie(François(الس د(•
Jean(VILLENEUVE)فوت مائة وستة)
الس دة) إلى  حصة  (146(( وأربعون)

،MARIE COURTIN
 Jacques(André(Gaston(الس د(•
VILLENEUVE)فوت ثنان ة وتسعون)
 MARIE الس دة) إلى  حصة  (((8(

،COURTIN

اإليــــداع الـــــقــــانــــونـــــــي:

القـانـونــي) اإليداع  تـم  وقـد 

الــــضـــبـــط) بــــكـــتـــابــــة  للــشــركـــة 

بـــالــنـــحــكــنـــة الــتــجــاريــة بـنــراكـــش يــــوم)

17/10/2022)تحت رقــــم)140426.

388I

FLASH ECONOMIE

GOATS LEGACY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE

گوت ل غا�سي

شركة ذات مسؤول ة محدودة

تأسيس

لعقد) طبقا  (2022/08/0( تم) (

بتاريخ) الب ضاء) بالدار  وقع  عرفي 

تأسيس قوانين شركة ذات مسؤول ة)

محدودة.

التسن ة):))گوت ل غا�سي

شركة ذات) ( ( (: الصفة القانون ة)

مسؤول ة محدودة.

إنشاء) (- تنظ م الحدث) (: الهدف)

إنشاء) (- واملفاه م) اإلعالم  وسائل 

-)االتصاالت واألحداث) مواقع الويب)

اإلنتاج الصوتي املرئي طباعة ونشر)

التصوير السيننائي للوساطة إنشاء)

موقع لإلعالن عن الكائنات الفن ة.

املدة):)))))))))))))))محددة في))))سنة.

الرأسنال):)))))))))محدد في)100.000 

درهم.

كو�سي) الس د 

أينن................50.000)درهم.

بورة) الس د 

املهدي................50.000)درهم.

ستسي9 الشركة من طرف كو�سي)

أينن و بورة املهدي.

التقدم) مجنوعة  ( ( ( ( ( ( ( (: املقر)

س دي) الثاني  الطابق  (2-17 ه) ج 

ال 9نو�سي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

837238)بتاريخ)2022/)12/0.

باملحكنة) التجاري  السجل  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

)55506)بتاريخ)2022/)12/0.

38(I

FLASH ECONOMIE

MOROCCO EXPOSURE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE »MOROCCO(EXPOSURE«

 SARL

إعالن عن تأسيس شركة

املسؤول ة) ذات  شركة  تأسست 

عقد) محتوى  من  الل  املحدودة 

 26/0(/2022 في) مؤرخ  عرفي 

العامة) ) صائصها  دادس) ببومالن 

كالتالي:

»موروكو) القانون ة) التسن ة 

اكسبوزوغ«)ش.م.م.)

 100000 ااٍلجتناعي:) الرأسنال 

1000)حصة بنبلغ) درهم مقسم إلى)

100)درهم للحصة موزعة كالتالي:

وقجي)) الرحنن  عبد  -الس د:) (

 1000 إلى) مقسم  ( ( درهم) (100000

حصة),ر.ب.ت)PA 214483)),الساكن)

بـ))بومالن دادس تنغي9

-دار الظ افة) (: ( الهدف ااٍلجتناعي)

–)التصدير و االست9اد)

للدوائر) الخدمات  ادارة  مقاول 

الس اح ة و املقنين-))))))))

املقر ااٍلجتناعي):))أيت بوملان سوق)

الخنيس دادس تنغي9

مدة الشركة:))))سنة.

الشركة) يدير  الشركة:) تس ي9 

ويسي9ها كل من الس د عبد الرحنن)

وقجي))ملدة غي9 محددة.

السجل) و  القانوني  اإليداع 

التجاري):)تم بكتابة الضبط باملحكنة)

تحت رقم السجل) ااٍلبتدائ ة بتنغي9.)

التجاري4113)بتاريخ)11/10/2022 

3(0I

اعالنات الشركات

STE WIN STUDIO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDU-HOUARA

 Fiduciaire(d’Organisation(Des

 Travaux(Comptable(Fiscale(Et

Juridique

 STE WIN STUDIO تسن ة الشركة

 SARL

في:) العرفي  العقد  تسج ل  تاريخ 

2022/10/06)بـأكادير.

مهندسة) االجتناعي:) الهدف 

معنارية.
 100  00.000 الشركـة:) رأسنال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة

وجدان) الس دة  لفائدة:) موزعة 

نض في)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  ((( املدة:)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  املال ة:) السنة 

ديسن 9 من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من تاريخ

التسج ل.

 3 رقم) مكتب  االجتناعي:) املقر 

الكائن بالطابق األول للعنارة الكائنة)

P1883(بتجزئة املسي9ة رقم

اكادير.

املسي9ة:)وجدان نض في.
بالسجل) التق  د  رقم 

التجاري:53301.

3(1I

الننلي عبد العزيز

CHEF›S MEALS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

الننلي عبد العزيز

مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريس ة شارع الجيش امللكي 

الطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فاس 

املغرب
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CHEF›S MEALS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم )1 
زنقة عبد العزيز بوطالب شقة 1  - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.68721

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 14)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  ( (CHEF’S MEALS
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
زنقة عبد العزيز) (1( اإلجتناعي رقم)
فاس) (30000  -   1 شقة) بوطالب 

املغرب نت جة ل):)وقف النشاط.
 1( و حدد مقر التصف ة ب رقم)
 -   1 زنقة عبد العزيز بوطالب شقة)

30000)فاس املغرب.)
و عين:

الس د)ة))مني9))بنكي9ن))و عنوانه)ا))
عنارة لوزية زنقة أحند العلمي) (14
شقة)5)طابق)1 30000)فاس املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5)16.
3(2I

Senseo(Consulting

SENSEO CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 تسن ة الشركة

Senseo(Consulting
زاوية شارع آنفا و زنقة موزار. إقامة 
الجنة الصغي9ة. الطابق السابع، 

20050، الدار الب ضاء املغرب
SENSEO CONSULTING شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

 Angle(Bd وعنوان مقرها االجتناعي

 Anfa(et(Rue(Mozart, Résidence

 le(Petit(Paradis, 7ème(Etage,

 Anfa - 20000 Casablanca

.Maroc

تغ ي9 تسن ة الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

4312(3

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

 2022 شتن 9) (01 في) املؤرخ 

من) الشركة  تسن ة  تغ ي9  تم 

إلى) (»SENSEO CONSULTING«

.»SYNERGETHIKA«

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840826.

3(3I

املغتي سع دة

ماموني علوي فاطمة 

الزهراء)مقهى مطعم الكتبان 

الرملية)
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطب ع ون)

عقد تس ي9 حر ألصل تجاري

ماموني علوي فاطنة الزهراء)مقهى 

مطعم الكتبان الرمل ة)

 17 بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

مارس)2022)أعطى الس د)ة))))فاطنة)

)ة)) الحامل) علوي  ماموني  الزهراء)

 BJ32560( ( ( للبطاقة الوطن ة رقم)

 15642 التجاري) بالسجل  املسجل 

بالرش دية حق) االبتدائ ة  باملحكنة 

التس ي9 الحر لألصل التجاري الكائن)

ب شارع موالي علي الشريف رقم02 
 52000 (- 01)سابقا))الرش دية) )رقم)

يونس) للس د)ة)) املغرب  الرش دية 
الوطن ة) للبطاقة  )ة)) الحامل) زياني 
رقم)))U123876))ملدة)3)سنة تبتدئ)

 01 في) و تنتهي  (2022 أبريل) (01 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2025 أبريل)

8.500,00))درهم.

3(4I

STE FIDUCONFIANCE

COFIA
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm( 116,( Bureaux( Nada,
 Appt( 9,( Bd( Med( V,( V.N,( Fès( ،

30000،(FES(MAROC
املسؤول ة) ذات  »شركة  (COFIA

املحدودة«
 41 االجتناعي:) مقرها  وعنوان 
(- فاس) اطلس  الحس نة  شارع 

30000)فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري:)
.20145

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)يون و)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إعالن وفاة))الس د  الد))مج 9)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
اإلجتناع ة) الحصص  توزيع  إعادة 
بعد وفاة الس د  الد مج 9املقسنة)
كالتالي):)الس دة هند مكوار)365,625 
آدم) الس د  ( إجتناع ة) حصة 
إجتناع ة)) مج 1706.259حصة 
حصة) الس دة سارة مج 853.1259)
مج 9) عزالدين  الس د  إجتناع ة 

3575)حصة إجتناع ة))
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مكوارمسي9ة)) هند  الس دة  تع ين 

جديدة للشركة ملدة غي9 محدودة.)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانون  ( ص اغة) اعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
الحصص) توزيع  إعادة  مايلي:) على 
الس د  الد) وفاة  بعد  اإلجتناع ة 
هند) الس دة  كالتالي:) مج 9املقسنة 
إجتناع ة)) حصة  (365,625 مكوار)
 1706.25 مج 9) آدم  الس د 
سارة) الس دة  ( إجتناع ة) حصة 
إجتناع ة) حصة  (853.125 مج 9)
حصة) (3575 مج 9) الس دعزالدين 

إجتناع ة))

بند رقم)16:)الذي ينص على مايلي:)
مكوارمسي9ة) هند  ( الس دة) تع ين 

جديدة للشركة ملدة غي9 محدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يول وز) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)3233.

3(5I

conseils(gest(plus

K.NAILS BEAUTY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

conseils(gest(plus
شارع عبد الكريم الخطابي عنارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب
K.NAILS BEAUTY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 
شقة رقم 14 باب دكالة - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

125257
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.K.NAILS BEAUTY
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتجن ل.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الثالث) الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
 40000 (- دكالة) باب  (14 رقم) شقة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



20755 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

 500 ( (: فريجي) فت حة  الس دة 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: الس د جول ان ك وديسلي)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فريجي  فت حة  الس دة 
فرنسا))77177)فرنسا))فرنسا.

ك وديسلي) جول ان  الس د 
فرنسا)) (77177 ( فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) فريجي  فت حة  الس دة 

فرنسا)77177)فرنسا فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (0( بتاريخ) ( بنراكش) التجارية 

2022)تحت رقم)135508.
3(6I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

LT ENRGIE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

LT ENRGIE شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
تارودانت مجنع ابراج طنجة قطعة 
6 مكتب رقم 13 - 0000) طنجة 

املغرب..
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.11644(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
 LT املحدودة) شركة ذات املسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (ENRGIE
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)
تارودانت مجنع ابراج طنجة قطعة)
طنجة) ((0000  -  13 رقم) مكتب  (6
العنل غي9) :)اجواء) نت جة ل) املغرب.)

مالئنة...

شارع) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

تارودانت مجنع ابراج طنجة قطعة)

طنجة) ((0000  -  13 رقم) مكتب  (6

املغرب.)

و عين:
العيساوي) ( الس د)ة))عبد العزيز)

كاب) ف ال  (2 العرفان) عنوانه)ا)) و 

سبارتل ف ال رقم)507 0000))طنجة)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

و) الزغاري  ( سل م) الس د)ة))

اقامة) (01 ال 9كة) مجنع  عنوانه)ا))
طنجة طنجة) ((0000   1( رقم) (35

كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 9) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)257460.

3(7I

مستامنة الرجاء)للنحاسبة

ENKIOUI TRAV SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة الرجاء للنحاسبة

حي النجاة زنقة بني مالل رقم 34 ، 

23550، سوق السبت املغرب

ENKIOUI TRAV SARL  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 

ازمام  - 23550 سوق السبت اوالد 

الننة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

5145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (11

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ENKIOUI TRAV SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.
عنوان املقر االجتناعي):)دوار اوالد)
سوق السبت اوالد) (23550 (- ( ازمام)

الننة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الزنايدي) ول د  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: انك وي) ياسين  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الزنايدي) الس د ول د 
سوق) (23550 ( ازمام) اوالد  دوار 

السبت اوالد الننة املغرب.
عنوانه)ا)) انك وي  ياسين  الس د 
ازمام)) اوالد  دوار  الكريم  عبد  اوالد 
الننة) اوالد  السبت  سوق  (23550

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) انك وي  ياسين  الس د 
ازمام)) اوالد  دوار  الكريم  عبد  اوالد 
الننة) اوالد  السبت  سوق  (23550

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائ ة بالفق ه بن صالح)

21)شتن 9)2022)تحت رقم)228.
3(8I

tensiftconsultant

BENSAIHI ALLAL
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطب ع ون)
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري

BENSAIHI ALLAL
 05 بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
2022)أعطى الس د)ة)))عالل) شتن 9)
بنس حي الحامل))ة))للبطاقة الوطن ة)
بالسجل) املسجل  (H240074 ( ( رقم)

التجاري)43320)باملحكنة االبتدائ ة)
لألصل) الحر  التس ي9  حق  بآسفي 
شارع) ( (78/80 ب) الكائن  التجاري 
بوجدور لب ار))-)46000)اسفي املغرب)
)ة)) سع د الحنار الحامل) للس د)ة))
  H23801( ( ( الوطن ة رقم) للبطاقة 
شتن 9) (05 من) تبتدئ  سنة  (7 ملدة)
 202( شتن 9) (05 في) تنتهي  و  (2022

مقابل مبلغ شهري)6.500))درهم.

3((I

AYADICOM

AYADICOM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

AYADICOM
 ANG BD LALLA YACOUT ET

 RUE EL ARAAR RES GALIS IMM
 9 4E(ETG(APP 17 ، 22000،

CASABLANCA MAROC
AYADICOM شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع اللة 
ياقوت زنقة العرعار اقامة كاليس ) 
الطابق 4 الشقة رقم 17 - 22000 

الدار الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.448325

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 03)ف 9اير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة) (AYADICOM
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
ياقوت) اللة  اإلجتناعي شارع  مقرها 
))الطابق) زنقة العرعار اقامة كاليس)
الدار) (22000  -  17 رقم) الشقة  (4
املغرب نت جة لخسارة رأس) الب ضاء)

املال.
و عين:

و) أحند  ( العسري) الس د)ة))
عنوانه)ا))26)تجزئة الفضل))24800 
)ة)) كنصفي) املغرب  السوالم  حد 

للشركة.



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20756

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)03)ف 9اير)2022)وفي شارع اللة)
 ( ياقوت زنقة العرعار اقامة كاليس)
 22000  -  17 الشقة رقم) (4 الطابق)

الدار الب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

ف 9اير)2022)تحت رقم)1380662.
400I

FIDUCIAIRE KHALID

STE MASSAOUD PARA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE MASSAOUD PARA شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 70 شارع 
النخ ل تجزئة الوجدية - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.2565(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 12)شتن 9) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤول ة املحدودة
MASSAOUD PARA))مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
تجزئة) النخ ل  شارع  (70 اإلجتناعي)
وجدة) (60000 (- وجدة) (- الوجدية)
املغرب نت جة ل):)عدم تحق ق الهدف)

التجاري.
و حدد مقر التصف ة ب)70)شارع)
(- وجدة) (- الوجدية) تجزئة  النخ ل 

60000)وجدة املغرب.)
و عين:

و) حنوتي  ( ( الس د)ة)) الد)
تجزئة) النخ ل  شارع  (70 عنوانه)ا))
وجدة) (60000 وجدة) (- الوجدية)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند 
املخولة) الصالح ات  على  املفروضة 
تبل غ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1471.
401I

CABINET BOUZIDI

CONCASAGE SEBRA
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

CONCASAGE SEBRA »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: طريق 
حا�سي بركان جناعة قروية حا�سي 
بركان  الناظور 62000 الناظور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.2751

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املصادقة على هبة الحصص) مايلي:)
الصديقي) الس د  ( بين) االجتناع ة 
فريدة) الخضر  والس دة  م نون 
للسادة الصديقي) ( واهبان من جهة)
والصديقي) بشرى  والصديقي  ( وائل)
طارق) والصديقي  ر�سى  محند 
من) لهم  موهوب  هشام  والصديقي 

جهة.ا رى
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ادماج قانون اسا�سي جديد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
املصادقة على هبة الحصص) مايلي:)
الصديقي) الس د  ( بين) االجتناع ة 
فريدة) الخضر  والس دة  م نون 
للسادة الصديقي) ( واهبان من جهة)
والصديقي) بشرى  والصديقي  ( وائل)
طارق) والصديقي  ر�سى  محند 
من) لهم  موهوب  هشام  والصديقي 
اسا�سي) قانون  ادماج  جهة.ا رى 

جديد للشركة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالناضور))بتاريخ)03)شتن 9)

2022)تحت رقم)0)44.

402I

CABINET BOUZIDI

MAFOUGEL
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

MAFOUGEL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: حي مكة  
رقم 4  الناظور 62000 الناظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.373(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

حسين) البوك لي  بين  االجتناع ة 

والبوك لي محندي والبوك لي سني9ة)

) ديجة) والبوك لي حسن وأقضاض)

املفوتون من ناح ة البوك لي عبد هللا))

من) اليهم  املفوتون  محند  والبوكلي 
ناح ة ا رى)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ادماج قانون اسا�سي جديد للشركة)

مقتض ات) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)ملصادقة على تفويت الحصص)

حسين) البوك لي  بين  االجتناع ة 

والبوك لي محندي والبوك لي سني9ة)

) ديجة) والبوك لي حسن وأقضاض)

املفوتون من ناح ة البوك لي عبد هللا))

من) اليهم  املفوتون  محند  والبوكلي 
ناح ة ا رى)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضور))بتاريخ)03)شتن 9)

2022)تحت رقم))448.

403I

ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

MARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

 ETUDE MAITRE MUSTAPHA
ARACHMOUN

 Bd(zine(el(abidine(meknes ، ,2
50030، MEKNES(MAROC

MARL  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكناس 
رقم 103 شارع ل الس حي املنزه 

مكناس الجديد - 50000 مكناس 
املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 08)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

اشبيشب عبد الرووف كنسي9 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم))355.

404I

FUDICAIRE ISMAILI

STATION ÍCÍ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السنارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STATION ÍCÍ  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الحسن الثاني رقم )13 السنارة  - 
72000 السنارة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 



20757 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

2781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.STATION ÍCÍ

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوقود.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(- ( السنارة) (13( الحسن الثاني رقم)

72000)السنارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د موالي لحناد عزات):))700 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د س دي محند احند ملي�سي)

درهم) (100 بق نة) حصة  (300   :

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عزات)) لحناد  موالي  الس د 
عنوانه)ا))زنقة محند ملين ولد س دي)
السنارة) (72000 ( السنارة) (34 رقم)

املغرب.

الس د س دي محند احند ملي�سي)
 01 االمل) حي  (185 رقم) عنوانه)ا))

الع ون))70000)الع ون املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د س دي محند احند ملي�سي)
عنوانه)ا))زنقة محند ملين ولد س دي)
السنارة) (72000 ( السنارة) (34 رقم)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)167.

405I

FLASH ECONOMIE

T. E. N  11
تع ين أعضاء مجلس اإلدارة

T. E. N  11
شركة املساهنة

رأسنالها:300.000 درهم
مقرها االجتناعي 121 حي زرياب 

زنقة املستشفى قصبة تادلة 
بنقت�سى الجنع العام املؤرخ في)
تقرر تع ين أعضاء) (2022 يون و) (25

مجلس اإلدارة كالتالي):
الحامل) القصبي  ايوب  الس د 
 I6(0880 ( رقم) الوطن ة  للبطاقة 

بصفته الرئيس التنف ذي
تادلي) اشعوا  هللا  عبد  الس د 
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

 IA4364(
الس د عبد الرحنان  ي9 الحامل)

I(7704(للبطاقة الوطن ة رقم
ملتزمة) الشركة  ستبقى 
ايوب) للس د  املشت9كة  بالتوق عات 
القصبي و الس د عبد هللا اشعوا تادلي)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائ ة 

شتن 9)2022)تحت رقم)))15

406I

FLASH ECONOMIE

PYGMATRIP
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

PYGMATRIP
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي: 26 شارع مرس 

السلطان الطابق 1 الشقة  3 
الدارالب ضاء 

تنديد غرض الشركة
املؤرخ) العام  الجنع  بنقت�سى 
إضافة) تنت  (2022 يون و) (28 في)
األنشطة التال ة إلى نشاط الشركة):

-)إنتاج سيننائي
-)إنتاج أفالم وثائق ة.

النظام) من  (3 الفصل) تعديل  (
األسا�سي للشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)837112
407I

FLASH ECONOMIE

RESTAURANT COAST
إعالن متعدد القرارات

RESTAURANT COAST
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها: 200.000 درهم
  مقرها اإلجتناعي:حي اوالد ع اد 
-اوالد سل نان طريق مراكش -بني 

مالل
 22 بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

ف 9اير)2022 :
 1.333Benoit الس د) -تفويت 

 Marie Pierre POUCHELON
2.000)حصة ينتلكها) حصة على)
 RESTAURANT في رأس مال شركة)
COAST)للس دين يونس مداني)667 

حصة و سف ان القصبي)666)حصة
-تحويل الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوح د الى شركة ذات)

مسؤول ة محدودة
النظام) من  (7 الفصل) -تعديل 

األسا�سي للشركة
األسا�سي) النظام  ص اغة  إعادة 
 »RESTAURANT COAST« لشركة)

الى شركة ذات مسؤول ة محدودة
وملتزمة) ُمدارة  الشركة  -تظل 
 Benoit للس د) الوح د  بالتوق ع 

Marie(Pierre(Pouchelon
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل بتاريخ)01)شتن 9)

2022)تحت رقم)834
408I

FLASH ECONOMIE

CHAKS INVEST 
إعالن متعدد القرارات
CHAKS INVEST 

شركة ذات مسؤول ة محدودة
رأسنالها: 2.500.000 درهم

مقرها اإلجتناعي:17 شارع الجيش 
امللكي-الطابق ) -رقم 33 الدار 

الب ضاء

بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 26 
أكتوار 2021

 BEKS INVEST SARL تفويت شركة-
 Michèle(NAUDIN و الس دة

18.750حصة ينتلكها في شركة  
CHAKS INVEST

 أي 12.500 و 6.248 حصة
بنقت�سى الجنع العام املؤرخ في)

28)أكتوار)2021 
الس دة) استقالة  الى  -اإلشارة 
مهنتها)) من  (Michèle( NAUDIN

كنسي9ة مشاركة
مراجعة النظام األسا�سي للشركة.
الس د) يديرها  الشركة  تزال  -ال 
إياه) (

ً
ملزما (، الخدير) بن  شك ب 

بتوق عه الوح د
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)837114.
40(I

FACE FIDUCIAIRE

TEXTILCOLOR MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FACE FIDUCIAIRE
)20 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
الب ضاء املغرب

TEXTILCOLOR MAROC شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 35 

زنقة 1 تجزئة الشفشاوني 2 ق إ 
ال 9نو�سي - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.18013(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 01)شتن 9) املؤرخ في)
شركة) (TEXTILCOLOR MAROC
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)
 350.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
 35 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20758

إ) ق  (2 الشفشاوني) تجزئة  (1 زنقة)
الدارالب ضاء) (20000 (- ال 9نو�سي)

املغرب نت جة لكث9ة املنافسة.
و عين:

و) صالدي  ( محند) ( ( الس د)ة))
زنقة) (2 عنوانه)ا))تجزئة الشفشاوني)
 20000 ح ص ال 9نو�سي) (37 رقم) (1
الب ضاء)املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
35)زنقة) 2022)وفي) 06)شتن 9) بتاريخ)
1)تجزئة الشفشاوني)2)ق إ ال 9نو�سي)

- 20000)الدارالب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840831.
410I

malartci

 SOCIETE PIECES AUTO 
MIFDAL SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE PIECES AUTO 

MIFDAL SARL AU  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي مق م 

لدى شركة مالر شارع عبد الكريم 
الخطابي اقامة السالم الشقة 12 
الطابق الثاني بني مالل  - 23000  

بني مالل  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (23
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
((: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE PIECES AUTO MIFDAL

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)الس ارات)
الغ ار) قطع  أو  امللحقات  )تاجر 

للس ارات)..
مق م) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الكريم) عبد  شارع  مالر  شركة  لدى 
 12 الشقة) السالم  اقامة  الخطابي 
الطابق الثاني بني مالل))-)23000))بني)

مالل))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( مفضال) العزيز  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مفضال)) العزيز  عبد  الس د 
عنوانه)ا))اوالد ع اد لكرابزية الزنقة)
بني) ( (23000 ( بني مالل) (18 الرقم) ((

مالل))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
مفضال)) العزيز  عبد  الس د 
عنوانه)ا))اوالد ع اد لكرابزية الزنقة)
بني) ( (23000 ( بني مالل) (18 الرقم) ((

مالل))املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1013.
411I

JUR K 2 S

SMART AFRICA STUDENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

JUR(K 2 S
 BD(LIBERTY 3EME(ETG 10
 APP 6 CASABLANCA 10 BD

 LIBERTY 3EME(ETG(APP
 5 CASABLANCA، 2022،

CASABLANCA MAROC
 SMART AFRICA STUDENT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 64 شارع 
نورمندي املعاريف الدار الب ضاء - 

2222  الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

556275
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SMART AFRICA STUDENT
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

آلخدمات.
64)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
(- الب ضاء) الدار  املعاريف  نورمندي 

2222))الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بهجاوي)) لزهراء) فاطنة  الس دة 
نورمندي) شارع  (64 عنوانه)ا))
الدار) (2222 املعاريف الدار الب ضاء)

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
بهجاوي) لزهراء) فاطنة  الس دة 
نورمندي) شارع  (64 عنوانه)ا))
الدار) (2222 املعاريف الدار الب ضاء)

الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)3654.
412I

JUR K 2 S

SMART AFRICA FAIR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

JUR(K 2 S
 BD(LIBERTY 3EME(ETG 10
 APP 6 CASABLANCA 10 BD

 LIBERTY 3EME(ETG(APP
 5 CASABLANCA، 2022،

CASABLANCA MAROC
SMART AFRICA FAIR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 64 شارع 
نورمندي املعاريف الدار الب ضاء - 

2222 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

556273
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SMART AFRICA FAIR
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

آلخدمات.
64)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
(- الب ضاء) الدار  املعاريف  نورمندي 

2222)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بهجاوي)) لزهراء) فاطنة  الس دة 
نورمندي) شارع  (64 عنوانه)ا))
الدار) (2222 املعاريف الدار الب ضاء)

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
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بهجاوي) لزهراء) فاطنة  الس دة 

نورمندي) شارع  (64 عنوانه)ا))

الدار) (2222 املعاريف الدار الب ضاء)

الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)3655.

413I

JIYAR JAOUAD

SBD HORIZON PLUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

SBD HORIZON PLUS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 126 
زنقة الدشي9ة حي املسي9ة - 60800 

تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

15(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 SBD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HORIZON PLUS

غرض الشركة بإيجاز):)حفر اربار)

مع محرك م كان كي.

استغالل األرا�سي الفالح ة.

تصدير و است9اد.

عنوان املقر االجتناعي):)رقم)126 
 60800 (- املسي9ة) الدشي9ة حي  زنقة 

تاوريرت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محند) صديق  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محند  صديق  الس د 
بروكسل) (1070 بلج كا) (، بروكسل)

بلج كا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الدين) نور  عب دي  الس د 
تالس نت) زنقة  (255 رقم) عنوانه)ا))

حي السالم))60800)تاوريرت املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بتاوريرت) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)444/2022.
414I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

 BEAUTE ET BIEN ETRE BY
RANDA BBR

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM(AL(AHFAD 2 ETAGE(N
 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
 BEAUTE ET BIEN ETRE BY

RANDA BBR شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النس م 
العنارة 164 الرقم 20 الطابق 

4 س دي معروف  الدار الب ضاء  
20250 الدار الب ضاء املغرب.

تحويل))املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري)

.535(37

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)25)غشت)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

الرقم) (164 العنارة) النس م  »حي 

الدار) ( 4)س دي معروف) الطابق) (20

الب ضاء) الدار  (20250 ( الب ضاء)

 A  13 ب غال) ال  »اقامة  إلى) املغرب«)

الزنقة ابن جالل املتجر السفلى الرقم)
3)زاوية مواف كدين حي املستشف ات))

20250)الدار الب ضاء)) الدار الب ضاء)

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841246.

415I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE D›ENSEIGNEMENT

PRIVE L›AMITIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السنارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE D›ENSEIGNEMENT PRIVE

L›AMITIE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

الصويرة رقم 10 السنارة - 72000 

السنارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1667

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رزوقي) م نة  )ة)) الس د) تفويت 

700)حصة اجتناع ة من أصل)700 

حصة لفائدة))الس د))ة))منار ع اض)

بتاريخ)03)أكتوار)2022.

تفويت الس د))ة))ل لة اب هي))300 
 300 أصل) من  اجتناع ة  حصة 
حصة لفائدة))الس د))ة))منار ع اض)

بتاريخ)03)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))16.
416I

FUDICAIRE ISMAILI

AGUENZ SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السنارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
AGUENZ SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 140 
شارع الحسن II - السنارة - 72000 

السنارة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.427

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
وتسويق) األسناك  مصايد  (

املنتجات
اإلصالح البحري وص انة القوارب)
استي9اد) األسناك  مصايد  والسفن 

وتصدير نقل البضائع
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)174.
417I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GIAR RAC IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000،  ريبكة 
املغرب

 GIAR RAC IMPORT EXPORT



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20760

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 52 

تجزئة االنارة زنقة عنر املختار  - 

25000  ريبكة  املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.5045

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 26)شتن 9) املؤرخ في)

 GIAR RAC IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)

تجزئة) (52 رقم) اإلجتناعي  مقرها 

 25000 (- ( املختار) االنارة زنقة عنر 

املغرب نت جة لعدم نشاط) (  ريبكة)

الشركة.

و عين:
الس د)ة))رش د)))زاعا و عنوانه)ا))
20 25000) ريكة) زنقة الحنام رقم)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

 52 وفي رقم) (2022 شتن 9) (26 بتاريخ)

(- ( املختار) عنر  زنقة  االنارة  تجزئة 

25000) ريبكة))املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخريبكة))بتاريخ)11)أكتوار)

2022)تحت رقم)))4.

418I

orient(compt

 STE BOULANGERIE AL
FIRDAOUS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

orient(compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC

 STE BOULANGERIE AL

FIRDAOUS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

E548 تجزئة البستان طريق الجزائر  

- 60000  وجدة  املغرب.

حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.377(3

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) )2)شتن 9) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤول ة املحدودة
  BOULANGERIE AL FIRDAOUS
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
تجزئة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
E548)تجزئة البستان طريق الجزائر))
(: املغرب نت جة ل) ( وجدة) ( (60000  -

الشركة لم تحقق اهدافها.
تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
E548)تجزئة البستان طريق الجزائر))

- 60000)وجدة))املغرب.)
و عين:

ملوك) ( مصطفى) ( الس د)ة))
تجزئة) (E548 تجزئة) عنوانه)ا)) و 
البستان طريق الجزائر))6000))وجدة))

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
E548)تجزئة البستان طريق الجزائر)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)3155.

41(I

orient(compt

STE BAMINO TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

orient(compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC
STE BAMINO TRAVAUX شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

السالم طريقA88 رقم 22 ظهر ملحلة 
- 60000  وجدة  املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.20445

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 21)شتن 9) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

مبلغ) ( (STE BAMINO TRAVAUX
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي تجزئة السالم طريق
  60000 (- ملحلة) ظهر  (22 رقم) (A88

:)الشركة لم) )املغرب نت جة ل) وجدة)

تحقق اهدافها).

تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
السالم طريقA88)رقم)22)ظهر ملحلة))

- 60000))وجدة))املغرب.)

و عين:

و) بوعنودي  ( ( امين) الس د)ة))

 A88طريق السالم  تجزئة  عنوانه)ا))
وجدة)) ( (60000 ( ظهر ملحلة) (22 رقم)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
السالم طريقA88)رقم)22)ظهر ملحلة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1625.

420I

ساجيس كونساي

CLINIQUE MIMOSA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب

CLINIQUE MIMOSA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند السالوي، رقم 55، إقامة 

مكاتب الحدائق، الطابق األول، 

مكتب رقم 5 - 30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.62755

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوار)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
(،55 رقم) السالوي،) محند  »شارع 

الطابق) الحدائق،) مكاتب  إقامة 

فاس) (30000  -  5 مكتب رقم) األول،)
زهي9) شارع  (،13 »رقم) إلى) املغرب«)

(- الفروس ة) م دان  سلمى،) أبي  بن 

30000)فاس))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم))563.

421I

ccis-casablanca

VAP PALACE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ccis-casablanca

 bd(med(V ، 20200، (8

casablanca املنلكة املغرا ة

VAP PALACE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 56 شارع 

ابن عونان عين السبع - 20400 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

557051

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (30

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 VAP (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PALACE

-)استي9اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتجزئة) الجنلة  وتوزيع  وا ع 

للسجائر اإللكت9ون ة.

-)ب ع وتسويق املنتجات والسجائر)

اإللكت9ون ة..
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56)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

ابن عونان عين السبع)-)20400)الدار)

الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

محند) ع د  مصطفى  الس د 
100)درهم) 250)حصة بق نة) ( (: زايد)

للحصة.

 250 ( (: أكن دي) زك ة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د سامي ملل وي):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
املسناوي) الصند  عبد  الس د 

 100 حصة بق نة) (250 ( (: اإلدري�سي)

درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د مصطفى ع د محند زايد)

عنوانه)ا))حاولي بلوك)))بلوك حسن)
 20400 85أ6رقم7  عنارة) البصري 

الكويت الكويت.

عنوانه)ا)) أكن دي  زك ة  الس دة 
بلوك حسن البصري) (( حاولي بلوك)
الكويت) (20400 85أ6رقم7  عنارة)

الكويت.

عنوانه)ا)) ملل وي  سامي  الس د 

دوار الفرارة  ط أزكان)30000)أسفي)

املغرب.
املسناوي) الصند  عبد  الس د 

اإلدري�سي عنوانه)ا))حي الرحنة زنقة)
الب ضاء) الدار  (20000 رقم8  (12

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د مصطفى ع د محند زايد)

عنوانه)ا))حاولي بلوك)))بلوك حسن)
 20400 85أ6رقم7  عنارة) البصري 

الكويت الكويت

عنوانه)ا)) أكن دي  زك ة  الس دة 
بلوك حسن البصري) (( حاولي بلوك)
الكويت) (20400 85أ6رقم7  عنارة)

الكويت

عنوانه)ا)) ملل وي  سامي  الس د 
دوار الفرارة  ط أزكان)30000)أسفي)

املغرب
املسناوي) الصند  عبد  الس د 
اإلدري�سي عنوانه)ا))حي الرحنة زنقة)
الب ضاء) الدار  (20000 رقم8  (12

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)-.

422I

ccis-casablanca

 SHADOWS IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، (8
casablanca املنلكة املغرا ة

 SHADOWS IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 56 شارع 
ابن اوعنان عين سبع - 20400 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

557021
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SHADOWS IMPORT EXPORT
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دول ة
استي9اد و تصدير

تجارة.
56)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
ابن اوعنان عين سبع)-)20400)الدار)

الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

محند) ع د  مصطفى  الس د 
100)درهم) 250)حصة بق نة) ( (: زايد)

للحصة.

 250 ( (: اكن دي) زك ة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

250)حصة) ( (: الس د سني9 ملل وي)

بق نة)100)درهم للحصة.
مسناوي) الصند  عبد  الس د 

 100 حصة بق نة) (250 ( (: االدري�سي)

درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د مصطفى ع د محند زايد)

عنوانه)ا))حوالي بلوك)))شارع حسن)
كويت) (7 رقم) 85ا6) عنارة) البصري 

32001)الكويت الكويت.

عنوانه)ا)) اكن دي  زك ة  الس دة 
شارع حسن البصري) (( حوالي بلوك)
 32001 كويت) (7 رقم) 85ا6) عنارة)

الكويت الكويت.

عنوانه)ا)) ملل وي  سني9  الس د 

دوار لفرارة  ط ازكان اسفي)20160  

اسفي املغرب.
مسناوي) الصند  عبد  الس د 

االدري�سي عنوانه)ا))حي الرحنة زنقة)
  20660 الب ضاء) الدار  (8 رقم) (12

الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د مصطفى ع د محند زايد)

عنوانه)ا))حوالي بلوك)))شارع حسن)
كويت) (7 رقم) 85ا6) عنارة) البصري 

32001)الكويت الكويت

عنوانه)ا)) اكن دي  زك ة  الس دة 
شارع حسن البصري) (( حوالي بلوك)
 32001 كويت) (7 رقم) 85ا6) عنارة)

الكويت الكويت

عنوانه)ا)) ملل وي  سني9  الس د 

دوار لفرارة  ط ازكان اسفي)20160 

اسفي املغرب

مسناوي) الصند  عبد  الس د 
االدري�سي عنوانه)ا))حي الرحنة زنقة)
  20660 الب ضاء) الدار  (8 رقم) (12

الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)-.

423I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

ZAYN SAKANE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

)5 شارع االمي9 موالي عبد هللا ، 
54000،  ن فرة املغرب

ZAYN SAKANE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

السعادة رقم )1 - 54000  ن فرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4607

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ZAYN اإلقتضاء)بنختصر تسن تها):)

.SAKANE
غرض الشركة بإيجاز):)-)مطور)))

-)منعش عقاري
-)تاجر عقارات.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
54000) ن فرة)  -  1( السعادة رقم)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عناقي عنر):))1.000)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا)) عنر  عناقي  الس د 
54000) ن فرة)  1( رقم) السعادة 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حي) عنوانه)ا)) عنر  عناقي  الس د 
54000) ن فرة)  1( رقم) السعادة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخن فرة))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)463.
424I

SOLUCIA EXPERTISE

BE IN NETWORK
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة
SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME
 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،
20330، CASABLANCA(MAROC
BE IN NETWORK شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 20330 الدار الب ضاء 

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.321503

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 أكتوار) (21 في) املؤرخ 
BE IN NETWORK)شركة ذات) حل)
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها) وعنوان  درهم  (250.000
بالل) عزيز  زنقة  (11 رقم) اإلجتناعي 
 20330 (- الطابق الخامس,)املعاريف)
لقرار) نت جة  املغرب  الب ضاء) الدار 

الشركاء.

و عين:
و) موتوت  ( مصطفى) الس د)ة))
23)زنقة البشي9 االبراه مي) عنوانه)ا))
 27 شقة) (6 طابق) أ  معراج  اقامة 
املغرب) الدارالب ضاء) (20000

كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
 11 2022)وفي رقم) 07)أكتوار) بتاريخ)
الخامس,) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
الب ضاء) الدار  (20330 (- املعاريف)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)4)8428.
425I

STE DAY FINANCE

 STE ARKIMIDI MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

قفل التصف ة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفق ه بن صالح ، 23200، 
الفق ه بن صالح املغرب

 STE ARKIMIDI MAROC SARL
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 33 زنقة 

العولة 13 بلوك 1 حي م 9وكة 
الفق ه بن صالح - 23200 الفق ه 

بن صالح املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.3715

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 
 STE ARKIMIDI MAROC حل)
مسؤول ة) ذات  شركة  (SARL AU
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي)33)زنقة العولة)13 
بلوك)1)حي م 9وكة الفق ه بن صالح)
املغرب) بن صالح  الفق ه  (23200  -

نت جة ألزمة القطاع.

و عين:
و) الفاه م  ( صالح) الس د)ة))
دراعو) عني9  بني  تجزئة  عنوانه)ا))
الفق ه بن) (23200 الفق ه بن صالح)

صالح املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)06)أكتوار)2022)وفي)33)زنقة)
العولة)13)بلوك)1)حي م 9وكة الفق ه)
بن صالح)-)23200)الفق ه بن صالح)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفق ه  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (1( بتاريخ)

.254/2022
426I

MATAHRI ABDERRAHIM

 STE EL AZZAOUI
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة
MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة ول لي حي السالم بركان ، 
63300، بركان املغرب
 STE EL AZZAOUI

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة رقم 
3 الطابق الثاني عنارة مضران شارع 

محند الخامس بركان - 63300 
بركان املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.7025
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)22)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
الطابق الثاني عنارة) (3 »الشقة رقم)
الخامس) محند  شارع  مضران 
إلى) املغرب«) بركان  (63300 (- بركان)
بركان)) (63300 (- »دوار ملريس اغبال)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)560/2022.
427I

COFISCOM

TRANS ORIENTAL EXTRA
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 TRANS ORIENTAL EXTRA

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 

الرحنة القطعة 0)  - 63300 بركان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.6257

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 (0.000 من) الشركة  رأسنال  رفع 

وذلك) درهم  (600.000 إلى) درهم 

اجتناع ة) حصة  (5.100 بإضافة)

محررة) للحصة  درهم  (100 بق نة)

نقدا)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

تغ ي9 نشاط الشركة من:نقل) مايلي:)

للشركة) الخاص  للحساب  البضائع 

إلى نقل البضائع لحساب الغي9

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

نقل) هو:) الحالي  الشركة  نشاط 

مواد) ب ع  الغي9؛) لحساب  البضائع 

البناء)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الداودي محند:) الس د  املساهنات:)

600.000)درهم)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
600.000)درهم) رأسنال الشركة هو)

مقسنة الى)6.000)حصة بق نة)100 

تعود) نقدا  محررة  للحصة  درهم 

للس د داودي محند)
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)567/2022.
428I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA FACILITIES
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار الب ضاء 

املغرب
AERIA FACILITIES »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: )18، 

املنطقة الصناع ة - 28800 
املحندية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.8(23
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لحلو) عادل  محند  الس د  استقالة 
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)C677102)كنساعد في التس ي9)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
التوق عات) تحديد صالح ات  مايلي:)

اإلجتناع ة و البنك ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 

مايلي:)))تس ي9 الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2085.
42(I

FIDSAGE SARLAU

C.TACHS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

FIDSAGE SARLAU
)14 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 20080، الدار الب ضاء 

املغرب

C.TACHS  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي بيست 
تدارت تجزئة إراك باشكو زنقة 8 
رقم 41 - 20420 الدار الب ضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التق  د في السجل التجاري 
.234(87

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 9)2022)تم اإلعالم)
و) ( بالتي) مصطفى  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
يول وز) (2( في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2022)بالشكل األتي):
 48 ( (، ( ( بالتي) جنات  الس د)ة))

حصة.
 17 ( (، ( الس د)ة)) ديجة امكرود)

حصة.
 10 ( (، ( ( بالتي) رش د  الس د)ة))

حصة.
 10 ( (، ( ( بالتي) ادريس  الس د)ة))

حصة.
الس د)ة))نادية بالتي)))،))6)حصة.
الس د)ة))سني9ة بالتي)))،))6)حصة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 
33373- رقم) تحت  (2022 أكتوار)

.840812
430I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

NADAMRI RENT CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س دي محند ، 15000، 
الخنيسات املغرب

NADAMRI RENT CAR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي  رقم 

624 زنقة طا�سي عنار تجزئة املونى 
الخنيسات - 15000 الخنيسات 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.2784(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 28)شتن 9) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
 NADAMRI RENT الشريك الوح د)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (CAR
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي))رقم)
زنقة طا�سي عنار تجزئة املونى) (624
الخنيسات) (15000 (- الخنيسات)

املغرب نت جة ل):)ازمة القطاع.
رقم) ( ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
زنقة طا�سي عنار تجزئة املونى) (624
الخنيسات) (15000 (- الخنيسات)

املغرب.)
و عين:

و) بوتنزار  ( ادريس) الس د)ة))
املونى) تجزئة  ( رقم538) ( عنوانه)ا))
الخنيسات) (15000 الخنيسات) (2

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)371.
431I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

AZ3OM TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س دي محند ، 15000، 
الخنيسات املغرب

AZ3OM TRANSPORT شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 06 

زنقة  ج 9ان  ل ل ج 9ان حي الوحدة 
الخنيسات - 15000 الخنيسات 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.2(3(7

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (06 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 AZ3OM الوح د) الشريك  ذات 
رأسنالها) مبلغ  ( (TRANSPORT
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي رقم)06)زنقة))ج 9ان  ل ل)
(- الخنيسات) الوحدة  حي  ج 9ان 
الخنيسات املغرب نت جة ل) (15000

:)ازمة القطاع.
 06 و حدد مقر التصف ة ب رقم)
زنقة))ج 9ان  ل ل ج 9ان حي الوحدة)
الخنيسات) (15000 (- الخنيسات)

املغرب.)
و عين:

و) محند  ( محند) الس د)ة))
ج 9ان) ( زنقة) (06 رقم) عنوانه)ا))
 ل ل ج 9ان حي الوحدة الخنيسات)
الخنيسات املغرب كنصفي) (15000

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

شتن 9)2022)تحت رقم)354.
432I

FIDSAGE SARLAU

C.TACHS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDSAGE SARLAU
)14 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 20080، الدار الب ضاء 

املغرب
C.TACHS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي بيست 
تدارت تجزئة إراك باشكو زنقة 8 
رقم 41 - 20420 الب ضاء املغرب.
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تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.234(87
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الس د))ة))كرينة بالتي)48 
حصة اجتناع ة من أصل)48)حصة)
أسرما) محند  )ة)) الس د) ( لفائدة)

بتاريخ)13)شتن 9)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 
33374- رقم) تحت  (2022 أكتوار)

.840813

433I

ف دكات

CEFETRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

ف دكات
3 مكرر زنقة باستور املدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

CEFETRA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي RDC رقم 
382 حي نجاح عنارة ياسنين زنقة 2 
احداف ازرو  - 53100 ازرو املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1613
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)16)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
عنارة) نجاح  حي  (382 رقم) (RDC«
(- ( ازرو) احداف  (2 زنقة) ياسنين 
إلى)»RDC)رقم) ازرو املغرب«) (53100
ازرو)) (53100 (- احداف) (1 فرح) (8

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (27 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)302.

434I

COFISCOM

 BUREAU D›ETUDES
 TECHNIQUE ET

 D›ASSISTANCE EN
 IRRIGATION DE LA

MOULOUYA ( BETASIM(
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 BUREAU D›ETUDES
 TECHNIQUE ET D›ASSISTANCE

 EN IRRIGATION DE LA
MOULOUYA ( BETASIM) »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 12 
طريق السع دية  - 63300 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.1605

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص اجتناع ة:)من الس د)
امزير عبد الحن د الى الس د بوهرية)

جواد:)1.000)حصة اجتناع ة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الحن د) عبد  امزير  الس د  استقالة 

من مهامه كنسي9 للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
كنسي9) جواد  بوهرية  الس د  تع ين 

وشريك وح د للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
جواد:) بوهرية  الس د  املساهنات:)

100.000)درهم)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
100.000)درهم) رأسنال الشركة هو)
1.000)حصة اجتناع ة) مقسنة الى)
100)درهم للحصة مخصصة) بق نة)

للشريك الوح د)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
االدارة:) وصالح ات  التع ين  مايلي:)

الس د بوهرية جواد مسي9 و شريك)
بتوق عه) يسي9ها  للشركة  وح د 

الوح د ملدة غي9 محدودة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)566.

435I

CABINET HAMZAOUI

 LADY STYLE
 CORPORATION

»«LADYSCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وفاة شريك

CABINET HAMZAOUI
 1(BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC
 LADY STYLE CORPORATION

LADYSCO««  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 16 ساعة 
االمم الطابق االول رقم 1 - 0000) 

طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التق  د في السجل التجاري 
.47(5

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يون و)2022)تم اإلعالم)
بوهريز) ( بوفاة الشريك الحاج عالل)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
شتن 9) (17 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2003)بالشكل األتي):
 3(( ( (، ( الس د)ة))محند بوهريز)

حصة.
 3(( ( (، ( احند بوهريز) الس د)ة))

حصة.
الس د)ة))عبدهللا بوهريز))،))))3 

حصة.
((، ( بوهريز) مصطفى  الس د)ة))

))3)حصة.
 1(( ( (، ( ام نة بوهريز) الس د)ة))

حصة.
((، ( الخطوطي) حدهوم  الس د)ة))

255)حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))1182.

436I

FIDSAGE SARLAU

C.TACHS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

FIDSAGE SARLAU

)14 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 

الرقم 71 ، 20080، الدار الب ضاء 

املغرب

C.TACHS شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي بيست 

تدارت تجزئة إراك باشكو زنقة 8 
رقم 41 - 20420 الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.234(87

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 9) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أسرما) محند  )ة)) الس د) تفويت 

 548 حصة اجتناع ة من أصل) (62

)ة)) ديجة) الس د) ( لفائدة) حصة 

امكرود بتاريخ)14)شتن 9)2022.

أسرما) محند  )ة)) الس د) تفويت 

 548 حصة اجتناع ة من أصل) (60

حصة لفائدة))الس د))ة))جنات بالتي)

بتاريخ)14)شتن 9)2022.

أسرما) محند  )ة)) الس د) تفويت 

120)حصة اجتناع ة من أصل)548 

حصة لفائدة))الس د))ة))ادريس بالتي)

بتاريخ)14)شتن 9)2022.

أسرما) محند  )ة)) الس د) تفويت 

246)حصة اجتناع ة من أصل)548 

حصة لفائدة))الس د))ة))نادية بالتي)

بتاريخ)14)شتن 9)2022.

أسرما) محند  )ة)) الس د) تفويت 

 548 حصة اجتناع ة من أصل) (60

حصة لفائدة))الس د))ة))سني9ة بالتي)

بتاريخ)14)شتن 9)2022.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 
34262- رقم) تحت  (2022 أكتوار)

.841718
437I

CABINET HAMZAOUI

 LADY STYLE
 COPRORATION

»«LADYSCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET HAMZAOUI
 1(BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC
 LADY STYLE COPRORATION

LADYSCO««  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 16 ساحة 
االمم الطابق االول رقم 1 - 0000) 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.47(5

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يون و) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى) )ة)) الس د) تفويت 
)2.44)حصة اجتناع ة من) بوهريز)
أصل))2.44)حصة لفائدة))الس د))ة))
احند بوهريز بتاريخ)21)يون و)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11830.
438I

CABINET HAMZAOUI

 LADY STYLE
 COPRORATION

»«LADYSCO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET HAMZAOUI
 1(BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

 LADY STYLE COPRORATION
LADYSCO««  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 16 ساحة 
االمم الطابق االول رقم 1 - 000) 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.47(5

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يون و) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوهريز) احند  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (2.44(
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (6.(48
ياسين بوهريز بتاريخ))2)يون و)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11888.
43(I

مكتب الدراسات القانون ة والجبائ ة

ASTERIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانون ة 
والجبائ ة

63، شارع الكورنيش العنارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار الب ضاء 

املغرب
ASTERIA IMMOBILIER   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
لوفة حن د الرقم 23، الطابق الثاني 
املكتب الرقم 3،جناعة الساحل، 

حد السوالم - 26000 اقل م 
السطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
171(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

. ASTERIA IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز):)االستثنار)

املباشر أو غي9 املباشر.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
لوفة حن د الرقم)23،)الطابق الثاني)
الساحل،) 3،جناعة  الرقم) املكتب 
اقل م) (26000 (- السوالم) حد 

السطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الس د عبد املولى فتاح)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د عبد املولى فتاح))عنوانه)ا))
طريق الجديدة،)كلم)18)اوالد عزوز،)
الدارالب ضاء) (20000 النواصر)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عبد املولى فتاح))عنوانه)ا))
طريق الجديدة،)كلم)18)اوالد عزوز،)
الدارالب ضاء) (20000 النواصر)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة ب 9ش د)

2022)تحت رقم)1080.
440I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE BORD›ELECTRO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمي9 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
  STE BORD›ELECTRO SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

معركة الدشي9ة الحي الحسني رقم 
07 الع ون - 70000 الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4325(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BORD’ELECTRO SARL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنتجات) -استي9اد  العامة) التجارة 

اإللكت9ون ة.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
معركة الدشي9ة الحي الحسني رقم)07 

الع ون)-)70000)الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: محسن) املرجي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: الزناتي) أسناء) الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
الس د املرجي محسن):)500)بق نة)

100)درهم.
 500 (: الزناتي) أسناء) الس دة 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محسن  املرجي  الس د 
الحسني) الحي  الدشي9ة  معركة  زنقة 
الع ون) (70000 الع ون) (07 رقم)

املغرب.
الزناتي عنوانه)ا)) الس دة أسناء)
السعادة) اقامة  (05 شقة) (8( عنارة)
80000)أكادير) الحي املحندي أكادير)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
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عنوانه)ا)) محسن  املرجي  الس د 
الحسني) الحي  الدشي9ة  معركة  زنقة 
الع ون) (70000 الع ون) (07 رقم)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)05)أكتوار)

2022)تحت رقم)58/2022)2.
441I

مصلح الوزاني

LA FERME DU NORD
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مصلح الوزاني
س دي بورمانة شارع الشه د عبد 
هللا ال عقوبي رقم 11 ، 2150)، 

القصر الكبي9 املغرب
La(ferme(du(nord شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
البناندة ق ادة سوق الطلبة  - 
2150) القصر الكبي9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
3515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 La (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ferme(du(nord
ترا ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تحويل) تخزين،) إنتاج،) الدواجن،)
إدارة) الح وان ة،) التغذية  وتسويق 

وتس ي9 املنتكات الفالح ة.)).
دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- ( الطلبة) سوق  ق ادة  البناندة 

2150))القصر الكبي9 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 70.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 175 ( (: الجعادي) هشام  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د زياد الجعادي):))175)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.

 175 ( (: الس دة ياسنين الجعادي)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 175 ( (: الحندوني) الس دة أسناء)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د هشام الجعادي عنوانه)ا))
حي الواد املالح شارع الفق ه بنصالح)

رقم)26 3150))مرت ل املغرب.
عنوانه)ا)) الجعادي  زياد  الس د 
 5 رقم) الرش د  درب  املط نار  حي 

2150))القصر الكبي9 املغرب.
الجعادي) ياسنين  الس دة 
حي املط نار درب الرش د) عنوانه)ا))

رقم)5 2150))القصر الكبي9 املغرب.
الحندوني) أسناء) الس دة 
حي املط نار درب الرش د) عنوانه)ا))

رقم)5 2150))القصر الكبي9 املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د هشام الجعادي عنوانه)ا))
حي الواد املالح شارع الفق ه بنصالح)

رقم)26 3150))مرت ل املغرب
عنوانه)ا)) الجعادي  زياد  الس د 
 5 رقم) الرش د  درب  املط نار  حي 

2150))القصر الكبي9 املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ ة بالقصر الكبي9)

أكتوار)2022)تحت رقم)284.
442I

nador(conseil(sarl(au

PAUSE FRUIT
إعالن متعدد القرارات

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
pause(fruit »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
موسكو رقم 04 الطابق االول 

شقة رقم 2 لعري الش خ - 62000 
الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.22611
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
من) الشركة  رأسنال  مايلي:) فض 

20.000درهم الى)0.00)درهم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
0.00)درهم) رفع رأسنال الشركة من)

الى)100.000)درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
ب) يقدر  الشركة  راسنال  مايلي:)
 1000 ل) مقسم  درهم  (100.000
حصة اجتناع ة من ق نة)100)درهم)

كلها في ملك الس د الفهمي امحند
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4552.

443I

nador(conseil(sarl(au

RIHAM OIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
RIHAM OIL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موسكو رقم 04 الطابق االول شقة 
رقم 2 لعري الش خ الناظور 62000 

الناظور  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2474(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.RIHAM OIL

تشغ ل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

)ب ع) الخدمات) متعددة  محطات 

تجارة) في  التشح م  وزيوت  الوقود 

(، التجزئة)،)وتشغ ل مطاعم املقاهي)

والغس ل)،)والسوق الصغي9)..

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الطابق االول شقة) (04 موسكو رقم)
 62000 لعري الش خ الناظور) (2 رقم)

الناظور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( العباوي سف ان) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الدين) فارس  شاكوري  الس د 

درهم) (100 بق نة) حصة  (250   :

للحصة.

 250 ( (: ابراه م) الس د شاكوري 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د العباوي سف ان))عنوانه)ا))
الناظور) (62000 زايو) افراس  حي 

املغرب.

الدين) فارس  شاكوري  الس د 

زايو) عثنان  س دي  حي  عنوانه)ا))

62000)الناظور املغرب.

الس د شاكوري ابراه م عنوانه)ا))

بروكس ل) (******* س غي9س) شارع 

بلج كا.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د العباوي سف ان))عنوانه)ا))
الناظور) (62000 زايو) افراس  حي 

املغرب

الس د البشي9ي سع د عنوانه)ا))
الناظور) (62000 زايو) املسي9ة  اقامة 

املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4540.
444I

nador(conseil(sarl(au

HOTEL GIRALDA
إعالن متعدد القرارات

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
HOTEL GIRALDA  »شركة  

املساهنة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
الجيش امللكي رقم 200 - 62000 

الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.23(5

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تغ ي9 الشكل القانوني للشركة)
الى شركة ذات) من شركة مساهنة 
ملقتض ات) وفقا  محدودة  مسؤول ة 

القانون)6)/5
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الس د) والية  و  املديرين  والية  انهاء)
املجلس) كرئيس  املختار  الط بي 

االداري)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تع ين السادة الط بي املختار،)
الط بي عناد،)الط بي سني9 كنسي9ين)

للشركة))
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االسا�سي  النظام  اعتناد 

املنقح
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)*:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االسا�سي  النظام  تنق ح  تم 

ل تالئم مع مقتض ات القانون)6)-5
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3)45.
445I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ARIDOS MOULOUYA
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرس ف 

املغرب
 STE ARIDOS MOULOUYA SARL
AU  شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي مراب 
بالطابق السفلي ملك حنزة 16 

تجزئة الحنزاوية جرس ف  - 35100 
جرس ف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
.ARIDOS MOULOUYA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)التعدين)

وقطع األحجار
-))نقل البضائع بالن ابة عن آ رين)

-)استي9اد وتصدير.
مراب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 16 حنزة) ملك  السفلي  بالطابق 
تجزئة الحنزاوية جرس ف))-)35100 

جرس ف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ملس ح) اعنر  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( ملس ح) اعنر  الس د 
 35100 ( جرس ف) بخوشة  تجزئة 

جرس ف املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ملس ح  اعنر  الس د 
 35100 ( جرس ف) بخوشة  تجزئة 

جرس ف املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بجرس ف) االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (24

.1414/2022
446I

مكتب الدراسات القانون ة والجبائ ة

PRODUCTS DELIVERY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانون ة 
والجبائ ة

63، شارع الكورنيش العنارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار الب ضاء 

املغرب
PRODUCTS DELIVERY   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
لوفة حن د الرقم 23، الطابق الثاني 
املكتب الرقم 4،جناعة الساحل، 

حد السوالم -  26000 اقل م 
السطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
171(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

. PRODUCTS DELIVERY
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وا ع)
وجن ع) الغذائ ة  املنتجات  جن ع 

منتجات التنظ ف والص انة.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
لوفة حن د الرقم)23،)الطابق الثاني)
الساحل،) 4،جناعة  الرقم) املكتب 
اقل م) (26000 ( (- السوالم) حد 

السطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د عبد املولى فتاح)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د عبد املولى فتاح عنوانه)ا))
طريق الجديدة،)كلم)18،)اوالد عزوز،)
الدارالب ضاء) (20000 النواصر)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عبد املولى فتاح عنوانه)ا))
طريق الجديدة،)كلم)18،)اوالد عزوز،)
الدارالب ضاء) (20000 النواصر)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة ب 9ش د)

2022)تحت رقم)1081.
447I

االتقان للحسابات

VEXTRON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

VEXTRON شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 41 تجزئة 
النجاح عاريض الناضور - 62020 

الناضور املغرب.
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حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.10845
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
 10.000 )مبلغ رأسنالها) (VEXTRON
 41 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
(- الناضور) عاريض  النجاح  تجزئة 
(: الناضور املغرب نت جة ل) (62020

مشاكل متنوعة.
و حدد مقر التصف ة ب)41)تجزئة)
 62020 (- الناضور) عاريض  النجاح 

الناضور املغرب.)
و عين:

و) العثناني  ( ( محند) الس د)ة))
تجزئة) (2 عاريض) حي  عنوانه)ا))
الناضور) (62020 الناضور) النجاح 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4603.
448I

SOFIDOC

GREEN RSEARCH MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة)

SOFIDOC
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

، 20100، Casablanca(MAROC
 GREEN RSEARCH MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجتناعي   
88الزنقة 1 تجزئة التيسي9 الطابق 
السفلي الحي املحندي - 20570 

الدارالب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.485187

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (23 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
املنتجات) جن ع  وا ع  شراء) (-
ألي) املعدات  وجن ع  السلع  وجن ع 

غرض)؛
-)التجارة بشكل عام.

-)االستي9اد والتصدير بشكل عام.
األدوات) جن ع  وا ع  شراء) (-
والتجهيزات) والسباكة  الصح ة 
وأنواعها) أنواعها  بجن ع  واألنابيب 

ومقاساتها وأجهزة البالط)؛
(، وا ع جن ع مواد البناء) شراء) (-
املعدن ة) املنتجات  جن ع  وتسويق 
للبناء)والصناعة)،)وال س نا الدهانات)
واملسامي9) وملحقاتها  والورنيش 

وال 9اغي وأدواتها)؛.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842627.
44(I

زاتراد بزنز و ايفن

زاتراد بزنز وايفن
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

زاتراد بزنز و ايفن
322 شارع ابراه م الروداني طابق 5 
رقم 21 اتب ضاء 322 شارع ابراه م 
الروداني طابق 5 رقم 21 اتب ضاء، 

212، الب ضاء اتنغرب
زاتراد بزنز وايفن شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
ابراه م الروداني طابق 5 رقم 21 

الب ضاء - 212 الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
488577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 ف 9اير) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
زاتراد) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

بزنز وايفن.
غرض الشركة بإيجاز):)صناعة و)

ب ع املواد الفالح ة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 21 رقم) (5 طابق) الروداني  ابراه م 

الب ضاء)-)212)الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د زن بي عبد الهادي عنوانه)ا))
اقامة االزهر)2)عنارة رقم)4))رقم)24 
الب ضاء) (212 الحي الحسني اتب ضاء)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د زن بي عبد اتهادي عنوانه)ا))
اقامة االزهر)2)عنارة رقم)4))رقم)24 
الب ضاء) (212 الحي الحسني اتب ضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)4057.

450I

FIDUNIVERSEL

جلتك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

جلتك شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 
مر�سى سلطان شقة 3 طابق 1 - 

20700 الدارالب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.5181(3

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 شتن 9) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحر) ( فدوى) )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن 9) (22 بتاريخ) ( بن مو�سى) ( هشام)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842636.

451I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

WELD OUMENNA CAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محند الخامس رقم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصبة تادلة 
، 23354، قصبة تادلة املغرب

WELD OUMENNA CAR شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 
اإلداري  - 23052 أغبالة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2265

 13 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 WELD(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.OUMENNA CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ارات.
الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

اإلداري))-)23052)أغبالة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: هشام) بوصي9  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د بوصي9 هشام عنوانه)ا))حي)

براكة))23350)قصبة تادلة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د بوصي9 هشام عنوانه)ا))حي)

براكة))23350)قصبة تادلة املغرب
عنوانه)ا)) احند  الحاجي  الس د 
 23350 الروا�سي سنكت) ايت  دوار 

قصبة تادلة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( االبتدائ ة بقصبة تادلة)

أكتوار)2022)تحت رقم)121.

452I

COTEXPER

CLOS ODETTE
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

CLOS ODETTE »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: املسي9ة 
1 بقعة رقم 285 س  - - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.10717

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 GUELIZ« تجارية) عالمة  اضافة 
لفائدة) (»PALM RESIDENCE

الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
25)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140716.

453I

الشركة املدن ة املهن ة للنحاماة)»بكو�سي و حب�سي«

CLINIQUE INÉA TAOUNATE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الشركة املدن ة املهن ة للنحاماة 
»بكو�سي و حب�سي«

6 زنقة الفرابي، شارع الراشدي، 
إقامة تواقال، الطابق الثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

20330، الدار الب ضاء املغرب
Clinique(Inéa(Taounate شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 16، شارع 
حسن السكتاني - 20050 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558843

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Clinique(Inéa(Taounate

و) إدارة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتخصصة) املصحات  إستغالل 

كذا) و  التخصصات  املتعددة  و 

املؤسسات الصح ة.

عنوان املقر االجتناعي):)16،)شارع)

الدار) (20050 (- السكتاني) حسن 

الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 50.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 BestyBlue( Holding الشركة)

درهم) (100 بق نة) حصة  (:  500

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 BestyBlue( Holding الشركة)

عنوانه)ا))18،)شارع حسن السكتاني)

20050)الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

كوزي) برادة  مريم  الس دة 

الييت،) تجزئة  (،12 عنوانه)ا))

الب ضاء) الدار  (20150 كال فورن ا)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841888.

454I

notaire

 »SIRAJ PRO»  ش.م.م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

notaire

 boulevard(abdellah(ibrahim

 residence(Fath(III,4éme(étage,

 appartement 10 attacharouk،

20400، casablanca(maroc

 »SIRAJ PRO«  ش.م.م  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  الدار 
الب ضاء، 6)، شارع أنفا، الطابق 
)، شقة رقم 1). - 20400 الدار 

الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.53636(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تكرايت) ( وفاء) )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (250
دن ا)) )ة)) الس د) ( حصة لفائدة) (500

سقاط،)بتاريخ)04)غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 07 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840484.

455I

nador(conseil(sarl(au

PAPIER FLEUR
إعالن متعدد القرارات

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
PAPIER FLEUR  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: كلم 15 
الطريق الرئيس ة رقم 02 الحي 

الصناعي سلوان - 62000 الناظور 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.1(807
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
باع الس د مهرية زهي9)500)حصة من)
املرابط) للس د  الشركة  في  حصصه 

محند
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة الس د مهرية زهي9 من)
منصب تس ي9 الشركة وتع ين الس د)

املرابط محند مسي9ا جديدا
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تح ين النظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  النظام  تغ ي9 
بشريك) املسؤول ة  محدودة  شركة 

وح د الى شركة محدودة املسؤول ة
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (100000 الشركة) راسنال 
اجتناع ة) حصة  (1000 ل) مقسنة 

من ق نة)100)درهم للحصة)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
500)حصة) ينلك الس د زهي9 مهرية)
حصة) (500 و الس د املرابط محند)

اجتناع ة
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
تسي9 الشركة من قبل الس د) مايلي:)

املرابط محند ملدة غي9 محدودة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2)45.
456I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

IMPELAB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتان ا صندوق ال 9يد 
)260 ، 40000، مراكش املغرب
IMPELAB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 

الصناعي س دي غانم 3 تجزئة رقم 
7 طريق أسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.5(681

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (1( في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
»812.000)درهم«)أي من)»600.000 
درهم«) (1.412.000« إلى) درهم«)

)إجراء)مقاصة مع ديون) (: عن طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)1)1406.
457I

AMR CENTER

LATULIPE BLANCHE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
LATULIPE BLANCHE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 7 محند 
سن حة الطابق 8 - 20080 الدار 

الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.51(737

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 30)غشت) املؤرخ في)
ذات) شركة  (LATULIPE BLANCHE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
الوح د مبلغ رأسنالها)10.000)درهم)
محند) (7 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
الدار) (20080  -  8 الطابق) سن حة 
الب ضاء)املغرب نت جة لنشاط تجاري)

متوقف.
و عين:

الس د)ة))مراد)))عزيز))و عنوانه)ا))
دوار الشع بات الحي الحسني)20000 
)ة)) كنصفي) املغرب  الب ضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)30)غشت)2022)وفي)7)محند)
الدار) (20080  -  8 الطابق) سن حة 

الب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)838414.
458I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

J2A PROJECT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000

فاس املغرب

J2A PROJECT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 

النس م بلوك او اقامة س الطابق 1 

شقة رقم 6 بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.52347

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)أكتوار)2022)تقرر حل)

J2A PROJECT)شركة ذات املسؤول ة)

 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 

س) اقامة  او  بلوك  النس م  تجزئة 

بنسودة فاس) (6 1)شقة رقم) الطابق)

- 30000)فاس املغرب نت جة لتوقف)

التام لنشاط الشركة..

و عين:

و) صباني  ( جواد) الس د)ة))

تاونات) بوهودة  مركز  عنوانه)ا))

)ة)) تاونات املغرب كنصفي) (34000

للشركة.

و) الخلفاوي  ( عبد هللا) الس د)ة))
بنكي9ان) جنان  (3 زنقة) (2 عنوانه)ا))

34000)تاونات) س دي بوج دة فاس)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

وفي تجزئة) (2022 أكتوار) (13 بتاريخ)

 1 النس م بلوك او اقامة س الطابق)

 30000 (- بنسودة فاس) (6 شقة رقم)

فاس املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4262/022.

45(I

فدكريد كونساي

SQUARE CERAME
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

فدكريد كونساي

81 زنقة يوسف بن تاشفين برش د ، 

26100، برش د املغرب

SQUARE CERAME شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 شارع 

براه م الروداني زنقة احند املجاطي 

اقامة االلب الطابق 1 رقم 8  - 

20370 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SQUARE CERAME

مواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء-الزل ج-االستي9اد.

13)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

براه م الروداني زنقة احند املجاطي)
 -   8 رقم) (1 الطابق) االلب  اقامة 

20370)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: بنشقرون) من ة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 300 ( (: ( الس د رش د بنسل نان)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 400 ( (: الس د يوسف بنسل نان)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الس دة))من ة بنشقرون عنوانه)ا))
كال فورن ا) (15 اقامة بال املدينة رقم)

20150)الدار الب ضاء)املغرب.
الس د رش د بنسل نان))عنوانه)ا))
كال فورن ا) (15 اقامة بال املدينة رقم)

20150)الدار الب ضاء)املغرب.
بنسل نان) يوسف  الس د 
 15 اقامة بال املدينة رقم) عنوانه)ا))
الب ضاء) الدار  (20150 كال فورن ا)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د رش د بنسل نان))عنوانه)ا))
كال فورن ا) (15 اقامة بال املدينة رقم)

20150)الدار الب ضاء)املغرب
بنسل نان) يوسف  الس د 
 15 اقامة بال املدينة رقم) عنوانه)ا))
الب ضاء) الدار  (20150 كال فورن ا)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
460I

FID PME

E FUTURE MOTO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تنارة ، 12020، تنارة املغرب
E FUTURE MOTO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر 

رقم 1عنارة 18 تجزءة غصام سال 
الجديدة  - 11000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

3688(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 E (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FUTURE MOTO

استي9اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتصدير.

متجر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تجزءة غصام سال) (18 1عنارة) رقم)

الجديدة))-)11000)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ياسين) سف ان  محند  الس د 
زعزع):))330)حصة بق نة)100)درهم)

للحصة.

الس د راشد طاهر محند الشايب)

درهم) (100 بق نة) حصة  (330   :

للحصة.

اسعد) احند  مه وب  الس د 

 100 بق نة) حصة  (340 ( (: االسعد)

درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د محند سف ان ياسين زعزع)

عنوانه)ا))سال)11000)سال املغرب.

الس د راشد طاهر محند الشايب)

عنوانه)ا))سال)11000)سال املغرب.

اسعد) احند  مه وب  الس د 

سال) (11000 سال) االسعد عنوانه)ا))

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د محند سف ان ياسين زعزع)

عنوانه)ا))سال)11000)سال املغرب

الس د راشد طاهر محند الشايب)

عنوانه)ا))سال)11000)سال املغرب

اسعد) احند  مه وب  الس د 

سال) (11000 سال) االسعد عنوانه)ا))

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (1( بتاريخ) ( بسال) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)1)7)3.

461I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

 STE AVICENNE DES
SCIENCES ET DES LANGUES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

عنارة رقم 24 الطابق الثاني شقة 

12 شارع عالل بن عبد هللا م.ج. ، 

50000، مكناس املغرب

 STE AVICENNE DES SCIENCES

ET DES LANGUES شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 85 

تجزئة العطاوي الشطر باء  - 50000 

مكناس  املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.48831

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 15)مارس) املؤرخ في)

 STE AVICENNE DES SCIENCES

ذات) شركة  (ET DES LANGUES

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د مبلغ رأسنالها)20.000)درهم)

 85 رقم) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 

تجزئة العطاوي الشطر باء))-)50000 

مكناس))املغرب))نت جة ل الشركة لم)

تحقق األهداف املرجوة التي أسست)

من أجلها.

و عين:

و) ( العسري) ( ( الس د)ة)) ديجة)
لي9اك) (02 رقم) (1 أ) بلوك  عنوانه)ا))

مكناس)) (50000 سع د) س دي 

املغرب))كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

 85 وفي رقم) (2022 مارس) (15 بتاريخ)

تجزئة العطاوي الشطر باء))-)50000 

مكناس))املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

13)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)73).

462I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

BYAD TOURISME
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

عنارة رقم 24 الطابق الثاني شقة 

12 شارع عالل بن عبد هللا م.ج. ، 

50000، مكناس املغرب

BYAD TOURISME  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

بوجدي 2 رقم 24 توالل - 50000 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.4(643

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 14)شتن 9) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

BYAD TOURISME)))مبلغ رأسنالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

رقم) (2 بوجدي) تجزئة  اإلجتناعي 

مكناس املغرب) (50000 (- توالل) (24

نت جة ل):))الشركة لم تحقق األهداف)

املرجوة التي أسست من أجلها.

تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 50000 (- توالل) (24 رقم) (2 بوجدي)

مكناس املغرب.)

و عين:

الس د)ة))كريم))ب اض و عنوانه)ا))

العطاوي كام ل ا)) (1 الطابق) (88 رقم)

)ة)) 50000)مكناس املغرب كنصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)1006.

463I
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zarkal(&(associés

MEDICAL EXPERT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 20100، الدار الب ضاء املغرب

MEDICAL EXPERT  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 7  زنقة 

ابن الجوزي ، حي املستشف ات ، - 

20460 الدار الب ضاء  املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تع ين) 12)شتن 9) املؤرخ في)

الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

منتصر حسناء)))كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842244.

464I

zarkal(&(associés

METEC DIAGNOSTIC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 20100، الدار الب ضاء املغرب

METEC DIAGNOSTIC  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 18 شارع 

ابن نق ة  حي املستشف ات ، الدار 

الب ضاء - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تع ين) 12)شتن 9) املؤرخ في)

مسي9 جديد للشركة الس د)ة))حازم)

جاللي كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842233.
465I

Cap(Conseils

SCHUMY LAB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

Cap(Conseils
 Bd( Ibrahim( Roudani( ،  ,303

20390،(Casablanca(Maroc
ذات) شركة  (SCHUMY LAB
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
 10 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
شارع الحرية الطابق الثالت شقة)5 - 

20120)الدار الب ضاء)املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري)
.26(88

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 يول وز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 SAS SCHUMY شركة) ( تفويت)
من) اجتناع ة  حصة  (INVEST 1
)ة)) الس د) ( حصة لفائدة) ((0 أصل)
 ALEXANDRE LENORMAND

بتاريخ)01)يول وز)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)834300.
466I

SILVER FID

 SMART IMMOBILIER
INDUSTRIEL

إعالن متعدد القرارات

SILVER FID
) زنقة رحال املسك ني الطابق  
1رقم1 ، 20000، الدارالب ضاء 

املغرب
 SMART IMMOBILIER

INDUSTRIEL  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 
م 9وكة 13 تجزئة  الدية الحي 
الصناعي موالي رش د - 20703 

الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.526(65

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)04)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املصادقة علئ تفويت الس د) مايلي:)
محند توف ق برادة)10)حصة لفائدة)
الشركة املغرا ة للتنن ة و اإلستتنار

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إستقالة الس د محند توف ق برادة)

من مهامه كنسي9 مشارك)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تسن ة الس د هشام مغي9بي كنسي9)

للشركة)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهنة النقدية
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسنال الشركة
بند رقم)42:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين املسي9لللشركة مع اإلمضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1)8425.

467I

FLASH ECONOMIE

STRILAR 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 STRILAR شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 108 زنقة 
رحال بن احند الطابق االول شقة 
4 ب لف دير  - 20000 الدارالب ضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558753
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
((: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.STRILAR
وكالة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت
)-)تاجر معدات كنب وتر)

-)استي9اد وتصدير.
عنوان املقر االجتناعي):)108)زنقة)
الطابق االول شقة) رحال بن احند 
الدارالب ضاء)) (20000 (- ( ب لف دير) (4

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د محند امين القادري)):))500 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د صالح الدين غزالي)):))500 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
القادري)) امين  محند  الس د 
عنوانه)ا))شارع الحسن الثاني اقامة)
 10000  10 شقة) (5 عنارة) الحند 

الرااط املغرب.
غزالي)) الدين  صالح  الس د 
النفيس) واد  نهر  زنقة  (13 عنوانه)ا))
الجديدة) (24000  4 النس م) تجزئة 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
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القادري)) امين  محند  الس د 

عنوانه)ا))شارع الحسن الثاني اقامة)

 10000  10 شقة) (5 عنارة) الحند 

الرااط املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)6)8417.

468I

FIGENOUV

SOCONT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIGENOUV
شارع النصر عنارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

SOCONT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 127 

مرجان 1 الشطر االول  - 50050 

مكناس املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.21661

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 12)شتن 9) املؤرخ في)

املسؤول ة) ذات  شركة  (SOCONT

 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 

 127 درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي)

 50050 (- ( االول) الشطر  (1 مرجان)

مكناس املغرب نت جة لعدم تحق ق)

االهداف املسطرة لشركة.

و عين:

الس د)ة))محند))باها و عنوانه)ا))

 50050  1 الشطر) (1 مرجان) (127

مكناس املغرب كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

 127 وفي) (2022 شتن 9) (12 بتاريخ)

 50050 (- االول) الشطر  (1 مرجان)

مكناس املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)1013.

46(I

FINSPAD

FINSPAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FINSPAD
زنقة أبو املحاسن الروياني الطابق 3 
الشقة 16 إقامة بريست ج املعاريف 

الدار الب ضاء ، 20100، الدار 
الب ضاء املغرب

FINSPAD شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
أبواملحاسن الروياني الطابق 3 

الشقة 16 إقامة بريست ج املعاريف - 
20100 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558573

 2( عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FINSPAD
غرض الشركة بإيجاز):)الدراسات)
التطوير) و  اإلنجاز  و  االستشارات  و 
التع ينات) جن ع  في  املساعدة  و 
املشاريع) جن ع  وفي  واالستثنارات 
والتقن ة) واالقتصادية  املال ة 
والس اح ة) والتجارية  والصناع ة 

والعقارية والزراع ة والتعدين ة..
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 3 الطابق) الروياني  أبواملحاسن 
الشقة)16)إقامة بريست ج املعاريف)-)

20100)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الخوداري) عبدالهادي  الس د 
زنقة أبواملحاسن الروياني) عنوانه)ا))
إقامة بريست ج) (16 الشقة) (3 الطابق)
الب ضاء) الدار  (20100 ( املعاريف)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الخوداري) عبدالهادي  الس د 
زنقة أبواملحاسن الروياني) عنوانه)ا))
إقامة بريست ج) (16 الشقة) (3 الطابق)
الب ضاء) الدار  (20100 ( املعاريف)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)33766.
470I

رمزي لالستشارات

YOUX COM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون 9 عنارة حندي ولد 

الرش د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب

YOUX COM شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع أم 
السعد 48 الطابق الثالت رقم 10 
الع ون  - 70000 الع ون  املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.214(7
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
  YOUX COM ذات الشريك الوح د)
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
السعد) أم  شارع  اإلجتناعي  مقرها 
الع ون)) (10 رقم) الثالت  الطابق  (48
- 70000)الع ون))املغرب))نت جة ل):)

توقف نشاط الشركة..

و حدد مقر التصف ة ب شارع أم)

 10 رقم) الثالت  الطابق  (48 السعد)

الع ون.)-)70000)الع ون))املغرب.)

و عين:

و) كوريسكز  ( ( يوري) الس د)ة))

عنوانه)ا))بروكس ل)1000)بروكس ل)

بلج كا كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)17)أكتوار)

2022)تحت رقم)3068/2022.

471I

Cap(Conseils

FOURNILAND

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

Cap(Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303

20390، Casablanca(Maroc

FOURNILAND  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 

احند املجاطي اقامة الب الطابق 

1 رقم 8  - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.36476

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تع ين) 05)غشت) املؤرخ في)

بن) الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

جلون هرزيمي غ ثة كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)80)837.

472I
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 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

كوفوار شاوية
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

 LE JOURNAL DES
 ANNONCES LEGALES ET

APPELS D’OFFRES
 OUAHA ILOT D
 COMMERCES / MAGASIN
 N°( 28( CASABLANCA( -( ANFA،

20000،)الدار الب ضاء)املغرب
ذات) شركة  ( ( شاوية) كوفوار 

املسؤول ة املحدودة
دوار) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
 26026 (- ( الع دي) س دي  زواوكة 

سطات املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري)
.104(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 12)شتن 9) املؤرخ في)
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))ملتوني)

محند كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بسطات))بتاريخ)12)شتن 9)

2014)تحت رقم))70.
473I

املركز املراك�سي لإلرشاد

JOSROM CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مد ل أ عنارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

JOSROM CONCEPT شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة 3 

الطابق الثاني رقم 51) تجزئة املسار 
طريق اسفي  - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.86825
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
مبلغ) ( (JOSROM CONCEPT
رأسنالها)100.000,00)درهم وعنوان)
الطابق) (3 الشقة) اإلجتناعي  مقرها 
تجزئة املسار طريق) ((51 الثاني رقم)
املغرب) مراكش  (40000 (- ( اسفي)
:)-)توقف النشاط التجاري) نت جة ل)

للشركة.
الشقة) التصف ة ب  مقر  و حدد 
تجزئة) ((51 رقم) الثاني  الطابق  (3
املسار طريق اسفي))-)40000)مراكش)

املغرب.)
و عين:

  JOSIANE IRENE الس د)ة))
زنقة) (60 عنوانه)ا)) و  (BUTTARD
إقامة) (B24 الشقة) يوغوسالف ا 
مراكش) (40000 ك ليز) األندلس 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140626.
474I

COFISCOM

VITALIGHT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

VITALIGHT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة 
رقم 3 شارع محند الخامس عنارة 
مضران الطابق الثاني - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

8761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.VITALIGHT

غرض الشركة بإيجاز):)ب ع وشراء)

أدوات الري.

الشقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع محند الخامس عنارة) (3 رقم)

 63300 (- الثاني) الطابق  مضران 

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د زحاف ال اس):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.

الس د زحاف ياسين):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ال اس  زحاف  الس د 

 63300 ( اكل م) (112 حي السالم رقم)

بركان املغرب.

عنوانه)ا)) ( ياسين) زحاف  الس د 

بركان) (63300 ( السالم) حي  (114

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( ياسين) زحاف  الس د 

بركان) (63300 ( السالم) حي  (114

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)2112.

475I

CABINET HAMZAOUI

COINDET CARGO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 1(BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC
COINDET CARGO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

القدس تجزءة امكواا رقم 2 الطابق 
االول رقم 5 - 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (27
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.COINDET CARGO
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للبضائع و) الطرقي  الدولي  و  الوطني 

السلع)
االستي9اد و التصدير.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
2)الطابق) القدس تجزءة امكواا رقم)
االول رقم)5 - 0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 200.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس دة سني9ة السقال)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د محي الدين حسام):))1.000 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة سني9ة السقال عنوانه)ا))
زنقة ال نن اقامة ر�سى الطابق)7)رقم)

62  0000))طنجة املغرب.
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حسام) الدين  محي  الس د 
الط 9ي) جرير  ابي  شارع  عنوانه)ا))
 14 رقم) (1 الطابق) (C اقامة ابافيس)

0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة سني9ة السقال عنوانه)ا))
زنقة ال نن اقامة ر�سى الطابق)7)رقم)

62  0000))طنجة املغرب
حسام) الدين  محي  الس د 
الط 9ي) جرير  ابي  شارع  عنوانه)ا))
 14 رقم) (1 الطابق) (C اقامة ابافيس)

0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))1175.
476I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BASTION-INVEST MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 BASTION-INVEST MAROC
SARL AU شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق واد 
زم  ك لومت9 02  الفق ه بن صالح 
23200 الفق ه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
5163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (06
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 BASTION-INVEST MAROC

.SARL AU

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناع ة) أو  التجارية  العنل ات 

أو) املدن ة  للخدمة  الزراع ة  أو 

العسكرية.

طريق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

واد زم))ك لومت9)02))الفق ه بن صالح)

23200)الفق ه بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مبدع) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د محند مبدع عنوانه)ا))حي)

 23200  17 الرقم) (20 الفرح الزنقة)

الفق ه بن صالح املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الصب حي)) السعدية  الس دة 
زنقة) (3 شقة) (5 ( عنارة) عنوانه)ا))

10104)الرااط)) املشنش حي الرياض)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائ ة بالفق ه بن صالح)

12)أكتوار)2022)تحت رقم))24.

477I

THERAVADA MOROCCO(ثي9افادا املغرب

تي9افادا املغرب

THERAVADA MOROCCO 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 THERAVADA ثي9افادا املغرب

MOROCCO

بولفارد روماندي 151 حي أسامة 

بن زيد الطابق الثاني يسار شنال 

معاريف الدارالب ضاء، 20370، 

الدارالب ضاء املغرب

 THERAVADA تي9افادا املغرب

MOROCCO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي بولفارد 

روماندي 151 حي أسامة بن زيد 

الطابق الثاني يسار شنال معاريف - 

20370 الدارالب ضاء املغرب.

حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.842336

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

 THERAVADA املغرب) تي9افادا 

رأسنالها) مبلغ  ( (MOROCCO

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

 151 روماندي) بولفارد  اإلجتناعي 

الثاني) الطابق  زيد  بن  أسامة  حي 

 20370 (- معاريف) شنال  يسار 

الدارالب ضاء)املغرب نت جة ل):)عدم)

كفاية ونقص الوسائل املال ة.

و حدد مقر التصف ة ب بولفارد)

زيد) بن  أسامة  حي  (151 روماندي)

الطابق الثاني يسار شنال معاريف)-)

20370)الدارالب ضاء)املغرب.)

و عين:

الس د)ة))عصام))رايف و عنوانه)ا))

17)الزنقة)6)تجزىة الصاغي))26100 

برش د املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))3463.

478I

DEMER CONSULTING

MYK SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالب ضاء 
املغرب

MYK SERVICES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي )11 شارع 
عبداملومن طابق 2 رقم 18 - 20000 

الب ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 MYK (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)م كان ك.

عنوان املقر االجتناعي):))11)شارع)
عبداملومن طابق)2)رقم)18 - 20000 

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( منتاك) الس د  ل ل 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 1000 (: ( منتاك) الس د  ل ل 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20776

عنوانه)ا)) ( منتاك) الس د  ل ل 
شارع عبدالحن د بن باديس مجنع)
 20000   46 رقم) (3 زنقة) الوردة 

الب ضاء))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( منتاك) الس د  ل ل 
شارع عبدالحن د بن باديس مجنع)
 20000   46 رقم) (3 زنقة) الوردة 

الب ضاء))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)17)840.

47(I

ste(al(moustakbal(conseil

GN1
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

GN1 شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 32 شارع 
108عين قادوس حي املصلى فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

7414(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

.GN1(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها
اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- ب ع منتجات التنظ ف) (- التنظ ف)

اعنال متنوعة.
32)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
(- 108عين قادوس حي املصلى فاس)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د حنزة سطالي):))500)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: البخاري) املهدي  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سطالي  حنزة  الس د 
شارع) (7 شقة) االندلس  اقامة  (18
فاس) اينوزار  طريق  البوعنان ة 

30000)فاس املغرب.
الس د املهدي البخاري عنوانه)ا))
06)زنقة مل ل ة االطلس فاس)30000 

فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا))) سطالي  حنزة  الس د 
شارع) (7 شقة) االندلس  اقامة  (18

البوعناني)30000)فاس املغرب
الس د املهدي البخاري عنوانه)ا))
06)زنقة مل ل ة االطلس فاس)30000 

فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4183.
480I

M2S BEAUTY

LS COSMETICS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

LS COSMETICS
شارع روداني 13 زنقة أحند مجاطي 
إقامة األلب طبقة 1 رقم 8 املعاريف 

الدار الب ظاء ،.، الدار الب ضاء 
املغرب

LS COSMETICS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

روداني 13 زنقة أحند مجاطي إقامة 
األلب طبقة 1 رقم 8 املعاريف الدار 

الب ظاء -. الدار الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.505785
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)30)غشت)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»شارع روداني)13)زنقة أحند مجاطي)
إقامة األلب طبقة)1)رقم)8)املعاريف)
الب ضاء) الدار  (.- الب ظاء) الدار 
»تقاطع زنقة كلن نة و) إلى) املغرب«)
شارع زرقطوني طبقة)6)شقة رقم)17 

الدار الب ظاء)-..).«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)70)841.
481I

MOGADOR GESTION

ESSARENT CARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
ESSARENT CARS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 51 

مكرر زنقة تانس فت تجزئة ال 9ج 1 - 
44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1007
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (18 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 ESSARENT الوح د) الشريك  ذات 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (CARS
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
51)مكرر زنقة تانس فت تجزئة ال 9ج)
1 - 44000)الصويرة املغرب نت جة ل)
بسبب تداع ات جائحة كوف د)1-  (:

لم تحقق الشركة أية ارااح.

 51 و حدد مقر التصف ة ب رقم)

مكرر زنقة تانس فت تجزئة ال 9ج)1 - 

44000)الصويرة املغرب.)

و عين:

و) اشك كة  ( محند) الس د)ة))
تانس فت) زنقة  (51 رقم) عنوانه)ا))

الصويرة) (44000  1 ال 9ج) تجزئة 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)408/2022.

482I

MEDAFCO CONSULTING SARL AU

  SOSIETE   شركة انك هوص
UNIQHOUS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MEDAFCO CONSULTING SARL

AU

 AL(IRFANE 2 GH 4 IMMEUBLE

 47 N 249 ، 90045، TANGER

MAROC

  SOSIETE   شركة انك هوص

UNIQHOUS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم  

ب حي املجاهدين  قسارية مارشاند 

MARCHANDE  الطابق االول رقم 

36 طنجة   - 0000) طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

131425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:



20777 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
  SOSIETE ( ( هوص) انك  شركة 

.UNIQHOUS
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية))
والتصدير واالست9اد بصفة عامة.

عنوان املقر االجتناعي):)محل رقم))
قسارية مارشاند) ( ب حي املجاهدين)
الطابق االول رقم) ( (MARCHANDE
36)طنجة)))-)0000))طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

العنراني)) صب ح  بن  حنز  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العنراني)) صب ح  بن  حنز  الس د 
املنظر) ف ال  افران  زنقة  ( عنوانه)ا))
الجن ل رقم)7 0000))طنجة))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
العنراني)) صب ح  بن  حنز  الس د 
املنظر) ف ال  افران  زنقة  ( عنوانه)ا))
الجن ل رقم)7  0000))طنجة))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258487.
483I

marrakech(externalisation

ELECTRI SOL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech(maroc

ELECTRI SOL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 
1 238 مكرر اس ف س مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.84557

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اسناء) اللة  )ة)) الس د) تفويت 
من) اجتناع ة  حصة  (320 بل نام)
)ة)) الس د) ( 400)حصة لفائدة) أصل)
جنال الفالي بتاريخ)05)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140625.
484I

marrakech(externalisation

ELECTRI SOLْ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القانوني للشركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech(maroc

ELECTRI SOLْ شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

و عنوان مقرها االجتناعي مكتب 
رقم 1 238 مكرر اس ف مراكش س 

- 40000 مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.84557

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)05)أكتوار)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤول ة) إلى) الوح د«)

املحدودة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140625.

485I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

 AL AKHAWYN UNIVERSITY
SPI

تأسيس شركة املساهنة

 AL AKHAWAYN UNIVERSITY

SPI

هـ ئـة الـتوظـ ـف الـجـنـاعي   ـاضـعـة 

لـلـقـانـون رقم 70-14
رأس املال  1.084.706.200  درهم

مقر ها اال جتنا عي : الدا ر الب ضا ءـ  

13،زنقة  إبن طف ل

إ عتناد من طرف اله ئة املغرا ة 

 » AMMC « لسوق الرسام ل

 2022/AG/SPI/014   تـحـت رقـم

بتـاريـخ 31.05.2022

 AFRICA STONE : شــركـة الـتـدبـ ـر

 MANAGEMENT

إ عـــال   ن   بـــتــأ سـيـس  شــر كــة  

I.)بـنـقـتـ�سى عــقـد عـر في مـنجـز))بتا)
2022))ثم تـأ ســيس)) 22)سبتن 9) ( ريخ)

شـركـة))منيزاتها كالتا لي)):

 AL AKHAWAYN ( (: التسن ة)

UNIVERSITY SPI

الـتوظـ ـف) هـ ئـة  (: ( الشــكل)
الـجـنـاعي العـقـاري)) ـاضـعـة لـلـقـانـون)
كشركة) ( تأسيسها) ثم  (،14-70 رقم)

إ) (، متغي9) رأسنال  ذات  مساهنة 

املغرا ة) اله ئة  طرف  من  عتناد 

لسوق الرسام ل)»)AMMC)«)))تحت)
بتاريخ) (AG/SPI/014/2022 ( ( ( رقم)

31.05.2022

 AFRICA (: الـتـدبـ ـر) شــركـة 

STONE MANAGEMENT

الهد ف):)ه ئة التوظ ف الجناعي)
العقاري)

الرئي�سي)) اإلجتناعي  هدفها 

تديرها) عقارية  أصول  في  اإلستثنار 

جامعة))األ وين و التي))تستأجرها أو)

التي ثم بناؤها بهدف تأجي9ها))و اللتي)

تنتلكها بشكل مباشر أو غي9 مباشر)

املقر اال جتنا عي):))الدا ر الب ضا)ء)
ـ))13،)زنقة))إبن طف ل

املـــــد ة):)))))سنة)))إ بتد ا)ء))من))تا)

ر يخ))تأ سيسها))النها ئي.

((: الر أ سنا ل اإل جتنا عي األولي)
1.084.706.200))د رهم مقـســم إ لــى))
10.847.062)ســهــم))من فئة))100))د ر)

هم لــلــســــهم))مكــتـتـبـة بكــا مـلها.)))
تــد بــــي9 الــشر كــة)):)

يــتكو ن))الــنــجـلس))اإل د ا ر ي))من)):
)جامعة األ وين)،)منثلة من طرف)

الس د أمين امحند رضا بنسع د،
)الس د أمين امحند رضا بنسع د،)

)الس د ياسر التهامي الشاهدي،
)الس د محند بس م جاي حك مي،)

متصرف مستقل
اإل د ا ر ة))الــعــا مـة)):))

إ ن))املــجــلس))اإل د ا ري))املنــعقــد))
2022))قد) 22)شتن 9) بتــا ر يــخ) ( أيضا)

عين):
كــرئيــس)) األ وين،) جامعة 
لـنجـــلس))اإل د ا ر ة)،)منثلة من طرف))

الس د أمين امحند رضا بنسع د،
 AFRICA STONE ( شركة)
عــام) يــر  كند  (،MANAGEMENT
الس د)) طرف  من  منثلة  للشركة 

 الد))لط في،)معين كننثل دائم.
مــد قـــقي))الــحسا بــا ت)):))

 MAZARS AUDIT ET CONSEIL
عبدو)) الس ـــد  طـرف  من  منثـلة  (،

ض وف.
منثلة)) (،HDID ET ASSOCIES

من طرف الس د))محند))حـديد
تو زيع))األ ر با ح):))

األرااح حسب قوانين) توزيع  يتم 
ه ئات التوظ ف الجناعي العقاري.

ى)) لد  القانوني  يداع  اإل  ( ثـــم) (.II
بالدارالب ضا)ء،) ( الـتجـارية) ( املــحــكــنة)
بتا ريــخ))21)أكتوار)2022)تــحــت))عـــد)

د)842572.
مقتطف))من))أ جل))اال شها ر

486I

KARIMI CONSULTING

إتماتريس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KARIMI CONSULTING
 RES.WALILI ABDELMOUMEN

 CASABLANCA ، 37500،
CASABLANCA MAROC
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إتناتريس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
البدر رقم 11 عنارة )) الطابق 2 

عين السبع الدار الب ضاء 54800)  
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (0(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

إتناتريس.
غرض الشركة بإيجاز):)ب ع و تجهيز)

ارثات و األفرشة.
اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 2 الطابق) ((( عنارة) (11 رقم) البدر 
  (54800 عين السبع الدار الب ضاء)

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د عبد الحق العنري):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العنري) الحق  عبد  الس د 
ت ط) (30 رقم) (2 حي االمل) عنوانه)ا))
مل ل)54)540)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
العنري) الحق  عبد  الس د 
ت ط) (30 رقم) (2 حي االمل) عنوانه)ا))
مل ل)54)540)الدار الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)842070.
487I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

رياض ماروكان نغالنديس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
رياض ماروكان نغالنديس شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 55 
مكرر درب الجامع عرست املسف وي 

حي بوسكري  - 40020 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
رياض) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

ماروكان نغالنديس.
اإلقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الس اح ة وغي9ها من أماكن اإلقامة)

قصي9ة املدى.
 55 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
مكرر درب الجامع عرست املسف وي)
مراكش) (40020 (- ( بوسكري) حي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

كسور هولدينغ ب.) ( ( ( ( الشركة)
د،) ،17ج  ويجزند) عنوانه)ا)) ( ڤ)

نيبكسوود)1688)الباسك))هولندا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
فان) كاتارينا  ماريا  الس دة 
د،) ،17ج  ويجزند) عنوانه)ا)) زيلم 
الباسك)) (1688 نيبكسوود,جيهود)

هولندا
عنوانه)ا)) جع ط  عنر  الس د 
كاتزست9ات17  فان  ه دوينج  لويزا 

1718)هوغوود))هولندا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140621.
488I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE 2 BAT TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE 2 BAT(TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 

س دي يحيى فركلة العل ا - 52600 
تنجداد املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.12643

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الس د))ة))بوسكري محند)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (400
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
أكتوار) (18 بتاريخ) ابوداود  حساين 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)862.
48(I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE Y NEGOCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

حل شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE Y NEGOCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 

كردم ت  - 52600 تنجداد املغرب.

حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.138(3

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

2022)تقرر حل) 12)شتن 9) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

  STE Y NEGOCE الوح د) الشريك 

درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 

قصر) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 

تنجداد املغرب) (52600 (- ( كردم ت)

نت جة ل):)تلقائي.

قصر) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

كردم ت)-)52600)تنجداد املغرب.)

و عين:

و) ادرويش  ( ياسين) الس د)ة))

دوار اوالد بواكر تزطوطين)) عنوانه)ا))

62802)الناظور املغرب كنصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)863.

4(0I
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FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

 AL ARABIYA DU
 DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 AL ARABIYA DU

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 4)1 

الطابق األول تجزئة النس م 1 شطر 

2 مرجان مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.36375

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 05)شتن 9) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

 AL ARABIYA DU الشريك الوح د)

  DEVELOPPEMENT AGRICOLE

مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)

الطابق) (1(4 رقم) اإلجتناعي  مقرها 

 2 شطر) (1 النس م) تجزئة  األول 

مكناس) (50000 (- مكناس) مرجان 

املغرب نت جة ل):)التصف ة اإلرادية و)

الحل املسبق للشركة.

و حدد مقر التصف ة ب رقم)4)1 

1)شطر) الطابق األول تجزئة النس م)

مكناس) (50000 (- مرجان مكناس) (2

املغرب.)

و عين:

الدهبي و) ( ( ( ( الج اللي) الس د)ة))
ايت) (18( رقم) (1 مرجاان) عنوانه)ا))

والل مكناس)50000)مكناس املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)1012.

4(1I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

TIZNIT STEEL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY

TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127

، 85000، TIZNIT(MAROC

TIZNIT STEEL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

س دي افني جناعة اكلو تيزنيت 

85000 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

5345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 TIZNIT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.STEEL

ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقي9.

طريق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

تيزنيت) اكلو  جناعة  افني  س دي 

85000)تيزنيت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 150.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د احند بكفاين):))750)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.

750)حصة) ( (: الس د محند فقي9)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بكفاين  احند  الس د 
رقم)31)تجزئة الفالح)85000)تيزنيت)

املغرب.
 18 الس د محند فقي9 عنوانه)ا))
تيزنيت) (85000 السع دية) تجزئة 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 18 الس د محند فقي9 عنوانه)ا))
تيزنيت) (85000 السع دية) تجزئة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتيزنيت))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)322.
4(2I

MOGADOR GESTION

MOGAVIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

MOGAVIE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل رقم 
2 الطابق السفلي ايت لخضر أوناغة 

- 44000 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.436(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 04)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (MOGAVIE الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي املحل رقم)2)الطابق)

 44000 السفلي ايت لخضر أوناغة)-)

عدم) (: ل) نت جة  املغرب  الصويرة 

تحق ق أرااح بسبب تداع ات جائحة)

كوف د)1-..

و حدد مقر التصف ة ب املحل رقم)

2)الطابق السفلي ايت لخضر أوناغة)

- 44000)الصويرة املغرب.)

و عين:

  ANNE GAELLE الس د)ة))

PENVEN)و عنوانه)ا))ف ال)53)املنتزه)

اكادير املغرب كنصفي) (80000 ( ال غ)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)401/2022.

4(3I

FIDUCIAIRE KHALID

STE MOLINA SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

STE MOLINA SERVICES شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 22 شارع 

السالم تجزئة عنري ظهر ملحلة - 

وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

400(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (18

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MOLINA SERVICES
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
22)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
(- ملحلة) ظهر  عنري  تجزئة  السالم 

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: الس د زاي9 مرزاق)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د عبد الحن د مرزاق):))500 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 22 عنوانه)ا)) مرزاق  زاي9  الس د 
شارع السالم تجزئة عنري ظهر ملحلة)

-)وجدة)60000)وجدة املغرب.
مرزاق) الحن د  عبد  الس د 
تجزئة) السالم  شارع  (22 عنوانه)ا))
 60000 وجدة) (- ملحلة) ظهر  عنري 

وجدة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د زاي9 مرزاق عنوانه)ا)))شارع)
(- ملحلة) ظهر  عنري  تجزئة  السالم 

وجدة)60000)وجدة املغرب
مرزاق) الحن د  عبد  الس د 
عنوانه)ا)))شارع السالم تجزئة عنري)
وجدة) (60000 وجدة) (- ملحلة) ظهر 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1610.
4(4I

CABINET RSF SARL

 BOULANGERIE PATISSERIE
SALON DE THE ASSOUAN

إعالن متعدد القرارات

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES
 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE
 SALON DE THE ASSOUAN

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 
ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: 4 شارع 
عالل ابن عبد هللا - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.16853
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
العنوان) في  تابع للشركة  فرع  انشاء)
رقم) محل  االر�سي  الطابق  (: التالي)
اقامة مالك تجزئة برست ج ا) و2) (1

ملعب الخ ل فاس
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين القانون االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

انشاء)فرع تابع للشركة
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين القانون االسا�سي
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4328.
4(5I

JURISMAG SARL

JOUMADA I SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 
)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 
الدار الب ضاء املغرب

JOUMADA I SARL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 323، 
شارع موالي اسناع ل  - 20000 

الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.7176(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
معاينة وفاة الشريك الس د الفاضل)
بتاريخ) الب ضاء) بالدار  السقاط 
أرملته) بقاء) على  (،2020/04/04
وأوالده) (، السقاط) شادية  الس دة 
السقاط) رضا  الس د  الشرع ين 
والس د) السقاط  هشام  والس د 

حنزة السقاط
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
لرأسنال) الجديد  التوزيع  اعتناد 

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 150 ب) الت 9ع  صك  على  املوافقة 

سهم)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الس د) مسي9الشركة  وفاة  معاينة 

الفاضل السقاط)
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
السقاط كنسي9) الس د رضا  تع ين 

جديد للشركة ملدة غي9 محددة
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تأك د الس د رشي د السقاط والس د)
فؤاد السقاط كنسي9ين للشركة ملدة)

غي9 محددة
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
الجديد) التوزيع  اعتناد  مايلي:)

لرأسنال الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)24)840.
4(6I

FACE FIDUCIAIRE

 HABBOUL WORLD
NEGOCE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة
FACE FIDUCIAIRE

)20 شارع مصطفى املعني الطابق 
الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

الب ضاء املغرب

 HABBOUL WORLD NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 201 شارع 
مصطفى املعاني ط 2 ش ) - 20000 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
557833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (31
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HABBOUL WORLD NEGOCE
ماسك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محل التغذية العامة،تاجر.
عنوان املقر االجتناعي):)201)شارع)
مصطفى املعاني ط)2)ش)) - 20000 

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: هبول) حنزة  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 72 الس د حنزة هبول عنوانه)ا))
شقة) الشفاء) عين  زنقة  دن ا  اقامة 
الدارالب ضاء) (20000 بوركون) (22

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 72 الس د حنزة هبول عنوانه)ا))
اقامة دن ا زنقة عين الشفاء)شقة)22 
بوركون)20000)الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
4(7I
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JURISMAG SARL

BS MAROC SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 
)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 
الدار الب ضاء املغرب

BS MAROC SARL-AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل رقم 
25، إقامة رياض أنفا، شارع بوركون 

- الب ضاء أنفا  - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1354((
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)16)شتن 9)2022)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسن ة)-)و)
5)،)زاوية) الكائن بالعنوان املحل رقم)
أنفا،) شارع  (223 و) غشت  (4 زنقة)
(، األر�سي) الطابق  أنفا،) إيدن  إقامة 
الب ضاء) الدار  (20000 (- راسين) حي 
املغرب و املسي9 من طرف الس د)ة))

الودغي9ي فاطنة الزهراء)مون ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840823.
4(8I

FIDUNIVERSEL

اوب اينيرجي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

اوب ايني9جي شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 

مر�سى سلطان شقة 3 طابق 1 - 

20700 الدارالب ضاء املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.52(345

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تم) (2022 شتن 9) (2( في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 

»400.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
طريق):))رفع الق نة اإلسن ة لألسهم)

املوجودة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842848.

4((I

(OptimSales(Consulting((OSC

   OPTIMSALES CONSULTING
(OSC(

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

(OptimSales(Consulting (OSC

 RUE(ATLAS(IMM 45 4EME

 ETAGE N°16MAARIF

 CASABLANCA , MAROC ،

10000، CSABLANCA(MAROC

 (OptimSales(Consulting   (OSC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي بول فارد 

أطلس املبنى 45 الطابق الرابع رقم 

16 معاريف الدار الب ضاء ، املغرب - 

10000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

5578((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.(OptimSales(Consulting((((OSC

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

والخ 9ة) واملشورة  االستشارات 

-)االستي9اد) لجن ع قطاعات النشاط)

(- والتدريب) التعل م  (- والتصدير)

الس احة والفنادق واملطاعم)-)النقل)

التجارة في قطاع األغذية الزراع ة) (-

واملنسوجات واملالبس واألثاث بشكل)

عام..

بول فارد) (: عنوان املقر االجتناعي)

الطابق الرابع رقم) (45 أطلس املبنى)

16)معاريف الدار الب ضاء)،)املغرب)-)

10000)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس دة)))غزالن))بنصدوق)):))100 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

الس دة)))غزالن))بنصدوق)):)100 

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بنصدوق)) ( غزالن) ( ( الس دة)

املستشفى) بحي  شقة  عنوانه)ا))

 10000 الب ضاء) الدار  بالدور االول 

الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بنصدوق)) ( غزالن) ( ( الس دة)

املستشفى) بحي  شقة  عنوانه)ا))

 10000 الب ضاء) الدار  بالدور االول 

الدار الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

500I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE COMPLEXE LA GROSSE
BOSSE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE COMPLEXE LA GROSSE
BOSSE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 18 زنقة 
الجاحط - وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.30((3

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)05)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»18)زنقة الجاحط)-)وجدة)-)60000 
وجدة املغرب«)إلى)»ق ادة بني  الد)-)

بني درار)-)60000)وجدة))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (13 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1574.

501I

sofoget

CARRIERE AIN DFALI V
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
CARRIERE AIN DFALI V شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي لقن طرة 
)5 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيزرقم 4 - 14000 

لقن طرة املغرب.
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تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.555(5
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)16)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
عبد) موالي  إقامة  (5( »لقن طرة)
العزيز شارع موالي عبد العزيزرقم)4 
- 14000)لقن طرة املغرب«)إلى)»452 
شارع محند الخامس عنارة ف رقم)
لقن طرة)) (14000  -  4 الطابق) (18

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4036.
502I

SOCOGESE

CALL SULTING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 30000، فاس املغرب
CALL SULTING شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي قطعة رقم 
1 تجزئة ول لي زنقة الضويات إقامة 
إينان الطابق األول - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.414(3

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  ( (CALL SULTING
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
1)تجزئة ول لي) اإلجتناعي قطعة رقم)
زنقة الضويات إقامة إينان الطابق)
األول)-)30000)فاس املغرب نت جة ل)

:)توقف النشاط.
قطعة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الضويات) زنقة  ول لي  تجزئة  (1 رقم)
 30000 (- إقامة إينان الطابق األول)

فاس املغرب.)

و عين:
و) العنراني  ( فوزية) الس د)ة))
زنقة شاال طريق) (50 رقم) عنوانه)ا))
املغرب) فاس  (30000 اينوزار)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)2022/4330.
503I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA CHAUFFERIE
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار الب ضاء 

املغرب
AERIA CHAUFFERIE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 141، 

املنطقة الصناع ة - 28800 
املحندية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.18313
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لحلو) عادل  محند  الس د  استقالة 
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)C677102)كنساعد في التس ي9)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
التوق عات) تحديد صالح ات  مايلي:)

اإلجتناع ة و البنك ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 

مايلي:)))تس ي9 الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2086.
504I

JURISMAG SARL

CHELLAH BEAUTY SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL

5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 

)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 

الدار الب ضاء املغرب

CHELLAH BEAUTY SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 50، زنقة 

الجزائر، الطابق األر�سي يسار  - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.382737

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يول وز) (27 في) املؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

و الكائن بالعنوان املركز) (- التسن ة)

التجاري))مرجان كال فورن ا،)الطابق)

 C0-015 - رقم) املحل  (، األر�سي)

20000)الدار الب ضاء)املغرب و املسي9)

بنجلون محند) الس د)ة)) من طرف 

ندير و بنجلون رش د.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840835.

505I

Ste(Abdoune(Conseil

DRINKIL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

Ste(Abdoune(Conseil
رقم 4 إقامة فاطنة شارع موالي 

رش د األطلس طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس املغرب

DRINKIL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : بني 

ول د املركز تاونات - 34000 تاونات 

املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.35(
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)04)أكتوار)2022)تقرر حل)
املسؤول ة) ذات  شركة  (DRINKIL
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
بني) درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي 
تاونات) (34000 (- ول د املركز تاونات)
النشاط) لتوقف  نت جة  املغرب 

التجاري.
و عين:

الس د)ة))مختار))عبو و عنوانه)ا))
بني ول د املركز تاونات)34000)تاونات)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بني) وفي  (2022 أكتوار) (04 بتاريخ)
تاونات) (34000 (- ول د املركز تاونات)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتاونات))بتاريخ)13)أكتوار)

2022)تحت رقم)108/2022.
506I

باه ة كونساي

ادرار اوريكة
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

باه ة كونساي
43 شارع الزرقطوني رقم4 جليز ، 

40000، مراكش املغرب
ادرار اوريكة شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 23 
عنارة 8 تجزىة الراحة الشك لي 

محام د مراكش - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
11115

 06 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
ادرار) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

اوريكة.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

موقف الس ارات)-)البناء)-تجارة.
 23 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
الشك لي) الراحة  تجزىة  (8 عنارة)
مراكش) (40000 (- مراكش) محام د 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
اللط ف) عبد  يحي  ايت  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
(: اللط ف) عبد  يحي  ايت  الس د 

1000)بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اللط ف)) عبد  يحي  ايت  الس د 
تجزىة) (8 عنارة) (23 رقم) عنوانه)ا))
مراكش) محام د  الشك لي  الراحة 

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
اللط ف)) عبد  يحي  ايت  الس د 
تجزىة) (8 عنارة) (23 رقم) عنوانه)ا))
مراكش) محام د  الشك لي  الراحة 

40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140575.
507I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

FIRRANOUR
شركة التضامن

حل شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س دي محند ، 15000، 
الخنيسات املغرب

FIRRANOUR شركة التضامن)في 
طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم )1 
زنقة الكتان ة 3  نيسات - 1500 

الخنيسات املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.28333

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 20)شتن 9) املؤرخ في)
  FIRRANOUR التضامن) شركة 
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
 1( رقم) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
 1500 (- 3) نيسات) الكتان ة) زنقة 
أزمة) (: ل) نت جة  املغرب  الخنيسات 

القطاع.
 1( )رقم) و حدد مقر التصف ة ب)
زنقة الكتان ة)3)الخنيسات)-)15000 

الخنيسات املغرب.)
و عين:

و) الدين  نور  ( فرار) الس د)ة))
 3 الكتان ة) زنقة  (1( رقم) عنوانه)ا))
 نيسات)15000)الخنيسات املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

شتن 9)2022)تحت رقم)357.
508I

N2M CONSEIL-SARL

OVAZILA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 نشاط الشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
OVAZILA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي شارع اوالد 
م نون زنقة 65 رقم 20  - 62000 

الناضور املغرب.

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.22(1(
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تم تغ ي9) 05)أكتوار) املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»ب ع الدهانات و)

املنتجات الكهراائ ة
اشغال مختلفة او البناء))

ب ع مواد البناء«)إلى)»ب ع الدهانات)
و املنتجات الكهراائ ة

اشغال مختلفة او البناء)
االستي9اد و التصدير«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4620.
50(I

ste(al(moustakbal(conseil

STE TAWA CHANT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
STE TAWA CHANT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

عين الشقف رقم 100 زواغة موالي 
يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
7420(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TAWA CHANT

((- تداول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اعنال متنوعة.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
100)زواغة موالي) عين الشقف رقم)
يعقوب فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عبد العزيز التاج):))1.000 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د عبد العزيز التاج عنوانه)ا))
االول) الطابق  الدير  تجزئة  (101 م)
طريق عين الشقف فاس) (2 الشقة)

30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عبد العزيز التاج عنوانه)ا))
تجزئة الدير الطابق االول) (101 رقم)
طريق عين الشقف فاس) (2 الشقة)

30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4270.

510I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 
)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 
الدار الب ضاء املغرب

FLO RETAIL  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل  
L1-083  ، الطابق األر�سي ، املركز 

التجاري الدار الب ضاء مارينا 
للتسوق ، جناعة س دي بل وط - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.
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إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.385423

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (26 في) املؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

و الكائن بالعنوان املحل) (- التسن ة)
رقم))MAG3+8+7))،)الطابق األر�سي))

والطابق األول)،)املركز التجاري))الب ـل)

أنزران،) بئ9  شارع  الجديدة،) كالوغي 

(- ( مراكش) طريق  فرنسا،) ساحة 

24000)الجديدة املغرب و املسي9 من)

 Keskin(MUSTAFA((طرف الس د)ة

.ŞADAN

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)23)840.

511I

sofoget

BAMA PRO BUSINESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

BAMA PRO BUSINESS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 زنقة 
زمزم شقة ) القن طرة - 14000 

القن طرة املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.51373

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)06)غشت)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
القن طرة) (( شقة) زمزم  زنقة  (12«

(« إلى) املغرب«) القن طرة  (14000  -

القن طرة)) (14000 (- ( رقم) حدادة 

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)6))2).

512I

sofoget

BAMA PRO BUSINESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
BAMA PRO BUSINESS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجتناعي 2 زنقة 
زمزم شقة ) القن طرة - 14000 

القن طرة  املغرب.
تغ ي9 نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.51373

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم تغ ي9) (2021 06)غشت) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»2)مطعم
اشغال عامة و أعنال البناء

اعنال) ( (« إلى) عامة«) تجارة 
التنظ ف

اشغال عامة و أعنال البناء
تجارة عامة«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)6))2).

513I

CABINET BADREDDINE

APPART MEDINA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
)27 أ مسي9ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
APPART MEDINA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي موطن 
في مكتب بدر الدين العربي في )27 
حرف أ مسي9ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12((75
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.APPART MEDINA
كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروشة..
موطن) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 27( في مكتب بدر الدين العربي في)
اقامة هني الشقة) (1 حرف أ مسي9ة)

رقم)1 - 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 APPART MEDINA الشركة)
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) القباج  نع نة  الس دة 
تجزئة علي اوحناد رقم)1)شارع االمي9)
مراكش) (40000 هللا) عبد  ( موالي)

املغرب.
منصور)) جالل  ياسين  الس د 
تجزئة) القباج  ف ال  (1 ب) عنوانه)ا))
اعلي اوحناد شارع االمي9 موالي عبد)

هللا))40000)مراكش املغرب.
منصور) جالل  مريم  الس دة 
تجزئة) القباج  ف ال  (1 ب) عنوانه)ا))
اعلي اوحناد شارع االمي9 موالي عبد)

هللا))40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

منصور)) جالل  ياسين  الس د 
تجزئة) القباج  ف ال  (1 ب) عنوانه)ا))
اعلي اوحناد شارع االمي9 موالي عبد)

هللا))40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140615.
514I

موثقة

 GROUPE SCOLAIRE
AUGUSTE RENOIR

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تع ين مسي9 جديد للشركة

موثقة
70, زنقة ل بورن زاوية شارع املقاومة 
وشارع و محند السادس ، 20500، 

الدارالب ظاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE AUGUSTE
RENOIR  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 

الدارالب ضاء، منر الجاسنين، 
الرقم:10. - 00000 الدارالب ضاء 

املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.(5623

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتوار)2022)تم تع ين)
بعتي)) مسي9 جديد للشركة الس د)ة))

عبد اللط ف))كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)2)8416.
515I

STATION KHELIFI

محطة خليفي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STATION KHELIFI
زنقة فاس رقم 03 ، 60050، أحفي9 

املغرب
محطة  ل في شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة فاس 
رقم 03 - 60050 أحفي9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

8767
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
:)محطة) اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

 ل في.
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تزويد الوقود.
العنل ات) كل  عامة  بصفة  و 
و) املال ة  العقارية،) التجارية،)
الصناع ة املرتبطة بنوضوع الشركة)

و التي تساهم في تنن تها.
عنوان املقر االجتناعي):)زنقة فاس)

رقم)03 - 60050)أحفي9 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: الس د يحي  ل في)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د محند  ل في):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د يحي  ل في عنوانه)ا))زنقة)

فاس رقم)03 60050)أحفي9 املغرب.
عنوانه)ا)) محند  ل في  الس د 
أحفي9) (60050  03 رقم) فاس  زنقة 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د يحي  ل في عنوانه)ا))زنقة)

فاس رقم)03 60050)أحفي9 املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)2022/)55.
516I

FIDUCIAIRE AKIF

SANI RUSTIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°1(

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

SANI RUSTIQUE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 87 مكرر 

شارع املحطة عين السبع - 20580 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.81135

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)03)أكتوار)2022)تقرر حل)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

  SANI RUSTIQUE الشريك الوح د)

درهم) (200.000 رأسنالها) مبلغ 
مكرر) (87 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 

 20580 (- شارع املحطة عين السبع)

عدم) (: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء)

القدرة على التسي9.

6)تجزئة) و حدد مقر التصف ة ب)

20580)الب ضاء) الثين عين السبع))-)

املغرب.)

و عين:

و) دغوة  ( ( أحند) الس د)ة))

6)تجزئة الثين عين السبع)) عنوانه)ا))

كنصفي) الب ضاء) الب ضاء) (20580

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842563.

517I

CABINET BADREDDINE

ASSID OUMLIL TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE

)27 أ مسي9ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

ASSID OUMLIL TRAVAUX شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم 

8 عنل ة ال اقوت تامنصوورت - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.(7337

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)

مبلغ) ( (ASSID OUMLIL TRAVAUX

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

8)عنل ة) مقرها اإلجتناعي محل رقم)

 40000 (- تامنصوورت) ال اقوت 

طبقا) (: ل) نت جة  املغرب  مراكش 

القانون) من  (35 و) (35 للبندين)

االسا�سي للشركة.

محل) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

رقم)8)عنل ة ال اقوت تامنصوورت)-)

40000)مراكش املغرب.)

و عين:

و) ويكووان  ( ( حسن) الس د)ة))

عنوانه)ا))رقم)16)))حي األمل الزمامة))

)ة)) 40000)مراكش املغرب كنصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140678.

518I

JURISMAG SARL

SUPER ENGINES SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 
)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 
الدار الب ضاء املغرب

SUPER ENGINES SARL شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 266، 
شارع املقاومة ) الزرقطوني) زاوية 
زنقة دو لوس و زنقة دو ب لواونيس، 

الطابق األر�سي - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.20074(
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
»200.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842331.

51(I

MOGADOR GESTION

BPL
إعالن متعدد القرارات

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

BPL »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: املحل 
بالطابق السفلي عنارة رقم 47 
اسكجور تجزئة التقدم املنارة - 

40150 مراكش املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.7822(
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)04)أكتوار)2022)تم اتخاذ)

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت الس د صالح  ويا)500)حصة)
حصة) (500 أصل) من  اجتناع ة 
عسري) اسناع ل  الس د  لفائدة 

بتاريخ)04)أكتوار)2022.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 50 صحراوي) طارق  الس د  تفويت 
 500 أصل) من  اجتناع ة  حصة 
اسناع ل) الس د  لفائدة  حصة 

عسري بتاريخ)04)أكتوار)2022.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
العنوان) الى  االجتناعي  املقر  تغ ي9 
304)شارع محند) االتي:)عنارة فل ب)

الخامس الدار الب ضاء
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
صحراوي) طارق  الس د  استقالة 
الس د) تسن ة  و  كنسي9للشركة 
جديد) كنسي9  عسري  اسناع ل 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتناعي للشركة.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)تس ي9 الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)2022/)14053.
520I

JURISMAG SARL

MADCENTS SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 
)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 
الدار الب ضاء املغرب

MADCENTS SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 7، زنقة 

أص لة ، الطابق 4،  املكتب رقم 11  

- 2 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.27606(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)أبريل)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الس د محند أمين اإلدري�سي)

الق طوني))300)حصة اجتناع ة من)

 WEB(أصل)300)حصة لفائدة شركة

ع اد) ( والس د) (SQUARE SARL-AU

كنال بتاريخ)27)أبريل)2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)قبول استقالة الس د بشي9 بن)

سل نان من منصب مسي9 للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

في منصب) ( تع ين الس د ع اد كنال)

مسي9 للشركة ملدة غي9 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

الجديد) التوزيع  اعتناد  مايلي:)

لرأسنال الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)18)840.

521I

JURISMAG SARL

 MARSHMALLOW DIGITAL

SARL-AU
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 

)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 

الدار الب ضاء املغرب

MARSHMALLOW DIGITAL

SARL-AU »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: 7، زنقة 

أص لة ، الطابق 4،  املكتب رقم 11 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.2444(3

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2022 أبريل) (27 املؤرخ في)

القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

سل نان) بن  بشي9  الس د  تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (5.000

 WEB شركة) لفائدة  حصة  (5.000

ع اد) ( والس د) (SQUARE SARL-AU

كنال بتاريخ)27)أبريل)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

املسؤول ة ذات) من شركة محدودة 

الشريك الوح د إلى شركة محدودة)

املسؤول ة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)قبول استقال الس د بشي9 بن)

سل نان من منصب مسي9 للشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

كنسي9) كنال  ع اد  الس د  تع ين 

للشركة ملدة غي9 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغ ي9 الشكل القانوني للشركة))

ينص) الذي  (:7 و) (6 رقم) بند 

الجديد) التوزيع  اعتناد  مايلي:) على 

لرأسنال الشركة

على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 

مايلي:)تع ين مسي9 جديد للشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يون و)2022)تحت رقم)14)828.

522I

JURISMAG SARL

WEB SQUARE SARL-AU

إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 

)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 

الدار الب ضاء املغرب

WEB SQUARE SARL-AU »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: 7، زنقة 

أص لة ، الطابق 4،  املكتب رقم 12 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.228133

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2022 أبريل) (27 املؤرخ في)

القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

سل نان) بن  بشي9  الس د  تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000

ع اد) الس د  لفائدة  حصة  (1.000

كنال بتاريخ)27)أبريل)2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)قبول استقالة الس د بشي9 بن)

سل نان من منصب مسي9 للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

في منصب) ( تع ين الس د ع اد كنال)

مسي9 للشركة ملدة غي9 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

املالك الجديد لرأسنال الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يون و)2022)تحت رقم)13)828.

523I
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JURISMAG SARL

TAGNWIN SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 

)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 

الدار الب ضاء املغرب

TAGNWIN SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 7، زنقة 

أص لة ، الطابق 4،  املكتب رقم 11 

- 20000 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.34573(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2022 أبريل) (27 املؤرخ في)

القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

((: اجتناع ة) حصة  (1.000 تفويت)

667)للس د بشي9 بن سل نان)))و)333 

E-MANAGEMENT SARL- لشركة)

 WEB SQUARE(لفائدة))شركة(((AU

SARL-AU)و الس د ع اد كنال بتاريخ)

27)أبريل)2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)قبول استقالة الس د بشي9 بن)

سل نان من منصب مسي9 للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

في منصب) ( تع ين الس د ع اد كنال)

مسي9 للشركة ملدة غي9 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

الجديد) التوزيع  اعتناد  مايلي:)

لرأسنال الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840776.
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JURISMAG SARL

 CASABLANCA REAL ESTATE

GROUP SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

5، زنقة بل اد ، إقامة عنران، 

)مقابل املدرسة االبتدائ ة عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 0)203، 

الدار الب ضاء املغرب

 CASABLANCA REAL ESTATE

GROUP SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 100، 

شارع عبد املومن  - 20000 الدار 

الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.170877

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2022 12)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

100)حصة اجتناع ة) تفويت) مايلي:)

للس د ادريس بن سل نان)70)حصة)

اجتناع ة))وللس د بشي9 بن سل نان))

لفائدة شركة) ( حصة اجتناع ة) (30

و الس د) (WEB SQUARE SARL-AU

ع اد كنال بتاريخ)12)شتن 9)2022

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

بن) ادريس  الس د  استقالة  قبول 

سل نان من منصب مسي9 للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

في منصب) ( تع ين الس د ع اد كنال)

مسي9 للشركة ملدة غي9 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

الجديد) التوزيع  اعتناد  مايلي:)

لرأسنال الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84232.

525I

ETS(BEN(aaouinate 

LA MAISSON RICHE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ETS(BEN(aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
LA MAISSON RICHE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 

)3 شارع اللة ياقوت شقة د 
طابق 5 الدارالب ضاء  - 20000 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LA (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAISSON RICHE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري،)ب ع مواد البناء.
 3( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 5 طابق) د  شقة  ياقوت  اللة  شارع 
الدارالب ضاء))-)20000)الدارالب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حسون) الرزاق  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حسون) الرزاق  عبد  الس د 
تجزئة) (2 الشقة) (1 رقم) عنوانه)ا))

الجديدة) (24000 الجديدة) اللباط ة 

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حسون) الرزاق  عبد  الس د 
تجزئة) (2 الشقة) (1 رقم) عنوانه)ا))

الجديدة) (24000 الجديدة) اللباط ة 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)558575.

526I

MEDECOMPTA

فينادو كونستريكسيون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MEDECOMPTA

 AL(IRFANE 2 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

ف نادو كونست9يكس ون شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 21 

اقامة الشاوية شارع يوسف بن 

تاشفين زنقة رش د رضا طنجة - 

0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

130(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (20

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
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عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

:)ف نادو) اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

كونست9يكس ون.

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التطوير) تشي دية،) أو  متنوعة 

والتجديد.
 21 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)

بن) يوسف  شارع  الشاوية  اقامة 

(- طنجة) رضا  رش د  زنقة  تاشفين 

0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عادل حب بي):))100)حصة)

بق نة)1.000)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حب بي  عادل  الس د 

ط) (1( عنارة) الوفاء) الضحى  مجنع 
1رقم)11)طنجةّ)000))طنجة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) حب بي  عادل  الس د 

ط) (1( عنارة) الوفاء) الضحى  مجنع 
1رقم)11)طنجة)000))طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (04 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)60)10.
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N2M CONSEIL-SARL

DIMA FRUTAS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

DIMA FRUTAS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي اجواهرة 
السفلى ازغنغان - 62000 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2478(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 DIMA (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.FRUTAS
االستي9اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
اجواهرة) (: عنوان املقر االجتناعي)
الناضور) (62000 (- السفلى ازغنغان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 340 ( (: ( بنعبدهللا) بالل  ( الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
بنعبدهللا) الصند  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (330   :

للحصة.
 330 ( (: بنعبدهللا) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
)بالل بنعبد هللا عنوانه)ا)) الس د)
حي اجواهرة السفلى ازغنغان)62000 

الناظور املغرب.
هللا) بنعبد  الصند  عبد  الس د 
السفلى) اجواهرة  حي  عنوانه)ا))

ازغنغان)62000)الناظور املغرب.
الس د محند بنعبد هللا عنوانه)ا))
حي اجواهرة السفلى ازغنغان)62000 

الناظور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
)بالل بنعبد هللا عنوانه)ا)) الس د)
حي اجواهرة السفلى ازغنغان)62000 

الناظور املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4525.
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comptable.kamielec@gmail.com

 CLASSE AUTO LOCATION

SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

comptable.kamielec@gmail.

com

 BD(DERFOUFI(N° 36 IMM

 COLIZE 3éme(ETAGE(APP(N° 21

، 60000، OUJDA(MAROC

 CLASSE AUTO LOCATION SARL

AU شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 BD وعنوان مقرها اإلجتناعي

 MEDV ET OUMAYMA EL

 BARHILIYA IMM HIBAT ALLAH

  N° 131 2EME(ETAGE  APPT(N° 9

.60000 OUJDA(MAROC

تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 

.3(647

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 9) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 NABIL ALLALI((تفويت الس د))ة

500)حصة اجتناع ة من أصل)500 

 RACHID )ة)) الس د) ( حصة لفائدة)

شتن 9) (13 بتاريخ) (MAHFOUD

.2022

 NABIL ALLALI((تفويت الس د))ة

500)حصة اجتناع ة من أصل)500 

 SOUFIANE((حصة لفائدة))الس د))ة

BENALI)بتاريخ)13)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوار) (23 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم))145.

52(I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

OCP NUTRICROPS S.A
تأسيس شركة املساهنة

OCP NUTRICROPS S.A

شركة  مجهو لة  ا إل  سم ذ ا 

ت  مجــــلس  إ د ا ر ة ر أ سنا لها 

13.805.128.000  د ر هم

مقر ها اال جتنا عي :  مجنع جرف 

لصفر –  صندوق بريد 118 -  إقل م 

الجديدة

إ عـــال   ن   بـــتــأ سـيـس  شــر كــة  

مـنجـز) عـرفي  عــقـد  بـنـقـتـ�سى  (.I

أكتوار) (1( ريخ) بتا  الب ضاء) بالدار 

2022))ثم تـأسـيس))شـركة مجهـولـة))ا)

إلسـم))منيزاتها كالتا لي)):

 OCP NUTRICROPS((:(التسن ة

S.A

الشــكل)):))شـركـة))مجهــولة اإل سم))

ذ ات))مجلس))إ دارة.

الهد ف):)إستثنار و إنتاج وتسويف)

واألسندة) الفوسفوريك  حنض 

املنتجات) وجن ع  الفوسفات ة 

العنل ات) وجن ع  األ رى،) املشتقة 

املتصلة بشكل مباشر أو غي9 مباشر)

بالهدف اإلجتناعي.

:))مجنع جرف) )املقر اال جتنا عي)

لصفر)–))صندوق بريد)118)-))إقل م)

الجديدة

املـــــد ة):)))))سنة)))إ بتد ا)ء))من))تا)

ر يخ))تأ سيسها))النها ئي.

عي) جتنا  اإل  ( ل) سنا  أ  الر 

د ر هم مقـســم) ( (13.805.128.000:

138.051.280))ســهــم))من فئة)) ( إ لــى)

مكــتـتـبـة بكــا) ( د ر هم لــلــســــهم) ( (100

مـلها))))

تــد بــــي9 الــشر كــة)):)

يــتكو ن))الــنــجـلس))اإل د ا ر ي))من)):

الس د))سف ان الكا�سي

)الس د))عبد العزيز املالح

)الس د))كريم لطفي الصنهاجي

)الس د))مروان مزيان

)الس د))مصطفى))احادي
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اإل د ا ر ة))الــعــا مـة)):))
بعقد عرفي م 9م بتاريخ))1)أكتوار)
سف ان) الس د  ( تع ين) ثم  (2022
الكا�سي)،)كــر ئ ـــس-)لـلنجـــلس))اإل د ا)

ري مد يـر))عا م.
مــد قـــقي))الــحسا بــا ت)):))

Ernst(&(Young،)منثـلة من طـرف)
الس ـــد عبد السالم برادة عالم)

Deloitte(Audit،)منثـلة من طـرف)
الس ـــدة سك نة بنسودة قري�سي

تو زيع))األ ر با ح):))
) صم الـــخـــسا ئــر املــؤ جــلة)) بـــعــد)
مـــن الــر بـــح))الــصــا فـــي للــسنــة))يــكو ن))
اإل))حـــت ـــا ط))القـــا نــو نـــي))بنــسـبــة)))5٪  
و يـــو ز ع)))الــبا قـي))حــسب قــر ا ر ا ت))

الجـــنع))الـــعــا م.
القا نو ني لد) ( يد ا ع) ( اإل) ( ثـــم) (.II
بتا) ى املحكنة االبتدائ ة بالجديدة،)
عـــد د)) ( تــحــت) ( (2022 24)أكتوار) ريــخ)

.2(334
)مقتطف))من))أ جل))اال شها ر

530I

OUR EXPERT

AGLI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
AGLI شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 8 

طريق 43 الطابق 3 حي طارق س دي 
ال 9نو�سي الدار الب ضاء - 20000 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558441

 08 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

.AGLI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر)

إنشاءات) أو  أعنال  مقاول  (
متنوعة.

 8 رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
طريق)43)الطابق)3)حي طارق س دي)
 20000 (- الب ضاء) الدار  ال 9نو�سي 

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الس د ايح ا احساين)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د ايح ا احساين)
 52450 الريصاني) تامرنا  قصر 

الراشدية املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الس د ايح ا احساين)
 52450 الريصاني) تامرنا  قصر 

الراشدية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841476.
531I

audicof

WHILE INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 تسن ة الشركة

audicof
 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA
MAROC

while(informatique شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي 10, 
 rue(Liberté, 3ème(étage,

 appartement(n°5, Casablanca -
30000 الدار الب ضاء املغرب.

تغ ي9 تسن ة الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

465053
)بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 9) (01 في) املؤرخ 
 while« من) الشركة  تسن ة  تغ ي9 

.»arketing«(إلى(»informatique
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)0))31.

532I

FIDUSCAL

 BALEINE بلين بلونش
BLANCHE

إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 BALEINE BLANCHE بلين بلونش
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: منطقة  

بوركون شارع ركراكة تجزئة 
لكورنيش الشقة 1 الطابق  السفلي 
العنارة 2 الدارالب ضاء  - 20040. 

الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.31707

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في))2)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1)العالمة التجارية:)الذي)
ينص على مايلي:)تعنل الشركة تحت)

االسم التجاري:دايسوكي سو�سي
قرار رقم)2)تغ ي9 املقر):)الذي ينص)
الوح د) املساهم  يقرر  مايلي:) على 
العنوان) إلى  الرئي�سي  املكتب  نقل 
التالي:)شارع محند السادس)))تجزئة)
 6 العنارة ب املحل رقم) (5 اورك ديا)

املحندية)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
املقر التجاري)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2100.

533I

Audimi

GUAPA INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca(maroc

  GUAPA INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي )3، شارع 

اللة ال اقوت، الطابق 5، رقم د  - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.300(73

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 

ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 

 GUAPA الوح د) الشريك  ذات 

)مبلغ رأسنالها) ( (INTERNATIONAL

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

شارع اللة ال اقوت،) (،3( اإلجتناعي)
الدار) (20000 (- ( د) رقم  (،5 الطابق)

عدم) (: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء)

تحق ق غرض الشركة.

و حدد مقر التصف ة ب))3،)شارع)
(- ( د) ( رقم) (،5 الطابق) اللة ال اقوت،)

20000)الدار الب ضاء)املغرب.)

و عين:

الدين) س ف  ( امين) الس د)ة))

ابواب) مكرر،) (13 عنوانه)ا)) و 

6،)عين) 2،)شقة) كال فورن ا،)الطابق)

الشق))20000)الدار الب ضاء)املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصف ة):)13)مكرر،)ابواب)

6،)عين) 2،)شقة) كال فورن ا،)الطابق)

الشق،)الدار الب ضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843130.

534I

مستأمنة سامي للنحاسبة

SONABOTRA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مستأمنة سامي للنحاسبة

حي م نونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 

األول بني مالل ، 23004، بني مالل 

املغرب

SONABOTRA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 10 

نزالة اوالد حندان الطابق االول - 

23000 بني مالل املغرب.

تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 

.((67

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 9) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

به ة) بورطال  )ة)) الس د) تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (5.000

)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (5.000

شتن 9) (13 محند بتاريخ) ( السعداني)

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 17 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1038.

535I

مستأمنة سامي للنحاسبة

SONABOTRA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

مستأمنة سامي للنحاسبة
حي م نونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل ، 23004، بني مالل 

املغرب
SONABOTRA  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 10 
نزالة اوالد حندان الطابق االول - 

23000 بني مالل املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.((67

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 13)شتن 9) املؤرخ في)
ناجي) مسي9 جديد للشركة الس د)ة))

سع د كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1038.

536I

youssefbusiness

شيلد ورلد
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

youssefbusiness
agadir ، 80000، agadir(maroc
ش لد ورلد شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي بلوك 2 

رقم 55 زنقة 14 حي الزيتون ت كوين 
اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
53323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (24
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
ش لد) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

ورلد.
روض و) (: بإيجاز) غرض الشركة 

حضانة االطفال
التكوين املستنر.

 2 بلوك) (: عنوان املقر االجتناعي)
14)حي الزيتون ت كوين) 55)زنقة) رقم)

اكادير)-)80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مريم) اعن ت9ة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مريم  اعن ت9ة  الس دة 

اكادير)80000)اكادير املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) مريم  اعن ت9ة  الس دة 

اكادير)80000)اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)025)11.
537I

conseils(sarl

MAGIC APPART
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

conseils(sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم )1 طنجة، 0000)، طنجة 

املغرب
MAGIC APPART شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 زنفة 

 الد  ابن الول د الطابق الثالث رقم 
8 - 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAGIC APPART
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنفة) (12 (: عنوان املقر االجتناعي)
 الد))ابن الول د الطابق الثالث رقم)

8 - 0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د عبد العزيز تسلنانت):))20 

حصة بق نة)1.000)درهم للحصة.
 10 ( (: السع دي) نوفل  الس د 

حصة بق نة)1.000)درهم للحصة.
حصة) (20 ( (: الس د سع د مريق)

بق نة)1.000)درهم للحصة.
الس د مولود املتوكل):))10)حصة)

بق نة)1.000)درهم للحصة.
حصة) (20 ( (: طايا) منعم  الس د 

بق نة)1.000)درهم للحصة.
20)حصة) ( (: الس د رش د الزيان)

بق نة)1.000)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 88 الس د سع د مريق عنوانه)ا))
وال لي) اقنة  الخامس  محند  شارع 
طنجة) ((0000  26 شقة) (7 الطابق)

املغرب.
تسلنانت) العزيز  عبد  الس د 
عنوانه)ا))حي الرااط شارع النصرمنر)

17)رقم)16 0000))املض ق املغرب.
الس د نوفل السع دي عنوانه)ا))
 40 شارع غرناطة زنقة السعادة رقم)

0000))طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) املتوكل  مولود  الس د 
الطابق) فاي�سي  ل فة  زنقة  (12
الدار) ((0000 السفلي الدار الب ضاء)

الب ضاء)املغرب.
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عنوانه)ا)) الزيان  رش د  الس د 
شالة) زنقة  العزيز  عبد  شارعنوالي 
رقم37  (06 طابق) ا  ابراج  اقامة 

0000))طنجة املغرب.
حي) عنوانه)ا)) طايا  منعم  الس د 
نزاهة زنقة موالي العربي العلوي رقم)

) 0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د نوفل السع دي عنوانه)ا))
 40 شارع غرناطة زنقة السعادة رقم)

0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يول وز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)35)255.
538I

BAKALI COMPTA SARL

PROMO BASKO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

BAKALI COMPTA SARL
شارع الدار الب ضاء اقامة فرح رقم 
28 تطوان تطوان، 3000)، تطوان 

املغرب
PROMO BASKO شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 27 جبل 

عطال بوجراح تطوان تطوان 
3000) تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.30023
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
رأسنالها) مبلغ  ( (PROMO BASKO
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
بوجراح) عطال  جبل  (27 اإلجتناعي)
تطوان تطوان)3000))تطوان املغرب)
بسبب) املال ة  االزمة  (: ل) نت جة 

الجائحة.
27)جبل) و حدد مقر التصف ة ب)
عطال بوجراح تطوان تطوان)3000) 

تطوان املغرب.)

و عين:

و) الديناني  ( ( ( محند) الس د)ة))

شارع) العرا ة  الجامعة  عنوانه)ا))

دبي الطابق)1)رقم)02)مرت ل)3150) 

مرت ل املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)17)أكتوار)

2022)تحت رقم))210.

53(I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ALFA COMPTA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

157 شارع القدس، تجزئة املجد، 

الطابق األول، شقة رقم 6 ، ال 9يد 

64،العوامة طنجة املغرب.

ALFA COMPTA  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 183 شارع 

ولي العهد، مركز نريا، مكتب رقم 

15، الطابق األر�سي - 0000) طنجة 

املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.10403(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تع ين) تم  (2022 ماي) (11 في) املؤرخ 

الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

الطاهر حسن كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)253878.

540I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

LRMN TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

FIDUCIAIRE BELVEDERE

 RUE(DE(VIMY  N°28

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

LRMN TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي 

الوالء عنارة 5 الرقم 5 الشطرالثاني 

س دي مومن - 20402 الدار 

الب ضاء املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.1(8383

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2022 شتن 9) (05 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (LRMN TRANS حل)

رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 

مقرها) وعنوان  درهم  (400.000

اإلجتناعي حي الوالء)عنارة)5)الرقم)5 

 20402 (- الشطرالثاني س دي مومن)

ألزمة) نت جة  املغرب  الب ضاء) الدار 

قطاع نقل البضائع وانعدام الزاائن)

وانعدام النشاط التجاري منذ نهاية)

.201(

و عين:

و) بوجباري  ( مبارك) الس د)ة))

الرقم) (5 عنارة) حي الوالء) عنوانه)ا))

5)الشطرالثاني س دي مومن)20402 

)ة)) كنصفي) املغرب  الب ضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

حي) وفي  (2022 أكتوار) (11 بتاريخ)

5)الشطرالثاني) 5)الرقم) الوالء)عنارة)

س دي مومن)-)20402)الدار الب ضاء)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843135.

541I

EL HAMZAOUI SLIMANE

مختبر الرحمة خنيفرة
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE

 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA

MAROC

مخت 9 الرحنة  ن فرة  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

القايد ادريس رقم 17  ن فرة - 

54000  ن فرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

4587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

مخت 9) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

الرحنة  ن فرة.

التحال ل) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطب ة.

اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(- 17) ن فرة) رقم) ادريس  القايد 

54000) ن فرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( اعن  9) الس د مروان 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( اعن  9) مروان  الس د 

مراكش) (131 رقم) الشرف  تجزئة 

40000)مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
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عنوانه)ا)) ( اعن  9) مروان  الس د 

مراكش) (131 رقم) الشرف  تجزئة 

40000)مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بخن فرة))بتاريخ)13)أكتوار)

2022)تحت رقم)450/2022.

542I

TRUST CLEARANCE TRANSIT

 TRUST CLEARANCE
TRANSIT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TRUST CLEARANCE TRANSIT

طنجة البال ة مركب املنبت 02 

مجنوعة 05 عنارة 34 الطابق 02 
رقم 14 ، 0000)، طنجة املغرب

 TRUST CLEARANCE TRANSIT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة 

البال ة مركب املنبت 02 مجنوعة 

05 عنارة 34 الطابق 02 رقم 14 - 

0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

13130(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 TRUST(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.CLEARANCE TRANSIT

:)التعشي9،) غرض الشركة بإيجاز)

للبضائع،) والدولي  الوطني  النقل 

النقل) والتصدير،) االستي9اد 

واللوجيست ك.

طنجة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مجنوعة) (02 املنبت) مركب  البال ة 
 -  14 رقم) (02 الطابق) (34 عنارة) (05

0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: احند) اعنارة  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احند  اعنارة  الس د 
 02 املنبت) مركب  البال ة  طنجة 
 02 الطابق) (34 عنارة) (05 مجنوعة)

رقم)14 0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) احند  اعنارة  الس د 
 02 املنبت) مركب  البال ة  طنجة 
 02 الطابق) (34 عنارة) (05 مجنوعة)

رقم)14 0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (14 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11475.
543I

AM CONSULTING

 PRIMARY SYSTEM
TECHNOLOGY SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 PRIMARY SYSTEM

TECHNOLOGY SARL AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
األول - 0)204 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

558(25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

متبوعة) الشركة  تسن ة 

بنختصر) اإلقتضاء) عند 

 PRIMARY SYSTEM (: تسن تها)

.TECHNOLOGY SARL AU

حلول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إعالم ات.

26),زنقة) (: عنوان املقر االجتناعي)

3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 

األول)-)0)204)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: تجاني) رش د  الس د 

حصة بق نة)10)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د رش د تجاني عنوانه)ا))أمل)

3)زنقة)13)رقم)77)برنو�سي))20600 

الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د رش د تجاني عنوانه)ا))أمل)

3)زنقة)13)رقم)77)برنو�سي))20600 

الدار الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

544I

FIDUCIAIRE

AA.ZAFMAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ALLAL(AL(FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
AA.ZAFMAR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 

مرس السلطان  طابق 1 رقم 3 
20130 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AA.ZAFMAR
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال.
26)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 3 رقم) (1 طابق) ( السلطان) مرس 

20130)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د مو�سي كابري ل عنار):))500 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
زعفراني)) نس م  اهول اف  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (500   :

للحصة.)
(: عنار) كابري ل  مو�سي  الس د 

50000)بق نة)100)درهم.
(: الس د اهول اف نس م زعفراني)

50000)بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنار) كابري ل  مو�سي  الس د 
عنوانه)ا))3)شارع نيس))20000)الدار)

الب ضاء)املغرب.
زعفراني) نس م  اهول اف  الس د 
عنوانه)ا))6))شارع املسي9ة الخضراء))

20000)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنار) كابري ل  مو�سي  الس د 
عنوانه)ا))3)شارع نيس))20000)الدار)

الب ضاء)املغرب
زعفراني) نس م  اهول اف  الس د 
عنوانه)ا))6))شارع املسي9ة الخضراء))

20000)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)3))842.
545I

AUDIT EXPERTISE

SOTECTRA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

AUDIT EXPERTISE
 383bis, boulevard(Mohamed

 V, Etage 4, N° 15 ، 20310،
Casablanca(Maroc

SOTECTRA  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية زنقة 
أمست9دام و 26 زنقة روم، عنارة 
ريم،  الطابق الثاني ، شقة رقم ), 

الدارالب ضاء - 20502 الدارالب ضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.248(31
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 شتن 9) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فاطنة) )ة)) الس د) تفويت 
اجتناع ة) حصة  (2.000 الطاهي9ي)
لفائدة)) حصة  (2.000 أصل) من 
 30 )ة))عائشة العاب د بتاريخ) الس د)

شتن 9)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843163.
546I

JU2 COM

APOLLO my
فسخ عقد تس ي9 حر ألصل تجاري)

)األشخاص الطب ع ون)
فسخ عقد تس ي9 حر ألصل تجاري

APOLLO my
 2( بنقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
تم فسخ عقد التس ي9) ( (2021 يون و)
الس د)ة)) طرف  من  املوقع  الحر 
مالك)ة)) )بصفته)ا)) لحلو) هشام 
لألصل التجاري))الحامل)ة))للبطاقة)
  BE587402 ( الوطن ة للتعريف رقم)
زنقة) بالعنوان ف ال رجاء) القاطن)ة))
 20180 (- مض ق بناما عين الذئاب)
والس د)ة)) املغرب  الب ضاء) الدار 
مسي9)ة)) )بصفته)ا)) بلحلة) ( شك ب)
حرا))ة))))الحامل)ة))للبطاقة الوطن ة)
BL10446)القاطن)ة)) ( للتعريف رقم)
الفداء) شارع  (11(4 رقم) بالعنوان 
الدار الب ضاء)-)20554)الدار الب ضاء)
التجاري) بالسجل  واملسجل  املغرب 
الب ضاء) بالدار  التجارية  باملحكنة 

تحت))عدد)280784.
547I

FUTURE CONSEIL

AGRI KHAM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برش د املغرب
AGRI KHAM شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي : دوار 

درقاوة عين الضراان - 26050 ابن 
احند املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.(8(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)
AGRI KHAM)شركة ذات مسؤول ة)
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
عين) درقاوة  دوار  اإلجتناعي  مقرها 
الضراان)-)26050)ابن احند املغرب)

نت جة لعدم وجود رأس مال.
و عين:

و) ) نليش  ( محند) الس د)ة))
دوار درقاوة عين الضراان) عنوانه)ا))
املغرب كنصفي) احند  ابن  (26050

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
دوار) وفي  (2022 غشت) (22 بتاريخ)
ابن) (26050 (- درقاوة عين الضراان)

احند املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( احند) ب ن  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)22/)3.
548I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

PERFAGENCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000،  ريبكة 
املغرب

PERFAGENCE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
رقم 1 الطابق 3 الشقة 5 مجنع 

الفردوس  - 25000  ريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
7885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PERFAGENCE
األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الثقاف ة والت9بوية.
عنوان املقر االجتناعي):)عنارة رقم)
1)الطابق)3)الشقة)5)مجنع الفردوس))

- 25000) ريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة حسناء)ايت احيى):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
احيى) ايت  حسناء) الس دة 
 25000 ( ه بة) تجزئة  ( عنوانه)ا))

 ريبكة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
احيى) ايت  حسناء) الس دة 
 25000 ( تجزئة ه بة) (22 عنوانه)ا))

 ريبكة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)516.
54(I

conseils(sarl

BIRILASA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

conseils(sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم )1 طنجة، 0000)، طنجة 

املغرب
BIRILASA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 زنفة 

 الد  ابن الول د الطابق الثالث رقم 
8 - 0000) طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

131527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BIRILASA

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

زنفة) (12 (: عنوان املقر االجتناعي)

 الد))ابن الول د الطابق الثالث رقم)

8 - 0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( الس د الحسن اهروش)

حصة بق نة)1.000)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د الحسن اهروش))عنوانه)ا))

حي اعزيزاو شارع الش خ املكودي رقم)

01 0000))طنجة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د الحسن اهروش))عنوانه)ا))

حي اعزيزاو شارع الش خ املكودي رقم)

01 0000))طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258612.

550I

CONSEILS EVERNAGE

MY CROSS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

MY CROSS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
النور 5 شقة رقم 41 الطابف 3 جليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 MY (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CROSS
إنشاء) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغ ل قاعة رياض ة)،
الحنام.) بالجنال.) العناية  مركز 

كافتي9يا.
-استي9اد وتصدير

-)شراء)وا ع جن ع املنتجات)،
واإلكسسوارات) واملعدات  املواد 

املتعلقة بـ
الصالة الرياض ة ومراكز العاف ة)

والكاف ت9يا..
اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
النور)5)شقة رقم)41)الطابف)3)جليز)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الهواجي) امين  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د امين الهواجي عنوانه)ا))اب)
نور)4)اقامة د3)شقة)4)تاركا مراكش)

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د امين الهواجي عنوانه)ا))اب)
نور)4)اقامة د3)شقة)4)تاركا مراكش)

40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140610.

551I

consultana

YACOUT ORGANIC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

consultana
زنقة أحند الطوقي،إقامة أوروق ، 
الطابق الثالث،رقم 13، 20080، 

maroc الدار الب ضاء
YACOUT ORGANIC شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

موحى أوحنو عنارة لؤلؤة جاسم 
الطابق الثالث رقم 5 - 20080 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55063(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (07
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.YACOUT ORGANIC
ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات املحل ة.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
جاسم) لؤلؤة  عنارة  أوحنو  موحى 
الطابق الثالث رقم)5 - 20080)الدار)

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حن د   يي) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حن د   يي  الس د 
الطال ان)) درب  لخصاص  زنقة  (105

20030)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) حن د   يي  الس د 
الطال ان)) درب  لخصاص  زنقة  (105

20030)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يول وز)2022)تحت رقم)86)831.
552I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

TRANSIT HARRAR NAJIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وفاة شريك

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
TRANSIT HARRAR NAJIA  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 164 شارع 
السفي9 بن عائشة الطابق 2 رقم 21 
الصخور السوداء - 20303 الدار 

الب ضاء املغرب.
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وفاة شريك
رقم التق  د في السجل التجاري 

.168(83
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)أكتوار)2022)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك نج ة الحرار و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2022 أكتوار) (05 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 500 ( (، ( يزيني) فاطنة  الس د)ة))
حصة.

((، ( نقراش) املصطفى  الس د)ة))
750)حصة.

الس د)ة)) الد نقراش))،))1.167 
حصة.

 583 ( (، ( نقراش) ران ة  الس د)ة))
حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841310.
553I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MSNCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شارع القدس، تجزئة املجد، 
الطابق األول، شقة رقم 6 ، ال 9يد 

64،العوامة طنجة املغرب.
MSNCO  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي: مركز 
األعنال أبزنس، قطعة 43 ب، 

املنطقة الحرة للتصدير، الرسم 
العقاري ج )618 مساحة رقم 6، 
رقم البوكس 43-0000) طنجة 

املغرب. 
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري: 
102353

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر حل) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)

 MSNCO

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة  (
ذات الشريك الوح د،)مبلغ رأسنالها)

63).10)درهم
مركز) االجتناعي  مقرها  وعنوان 
ب،) (43 قطعة) أبزنس،) األعنال 
الرسم) للتصدير،) الحرة  املنطقة 
العقاري ج)618)مساحة رقم)6،)رقم)
املغرب.)) طنجة  (43-(0000 البوكس)

طنجة املغرب)
نت جة لقرار الشريك الوح د

الرحنان) عبد  الس د)ة)) عين  .و 
جال ني) زنقة  عنوانه)ا)) و  البوطي 
باريس) ((2100 ب النكورت) بولوني 

فرنسا كنصفي))ة))للشركة
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
مركز) وفي  (2022 أبريل) (25 بتاريخ)
ب،) (43 قطعة) أبزنس،) األعنال 
الرسم) للتصدير،) الحرة  املنطقة 
العقاري ج))618)مساحة رقم)6،)رقم)
البوكس)0000)-43)طنجة املغرب.))))
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)253701

554I

CELYA CONSULTING

 ARCHI DESIGN
ARCHITECTES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 45
 Khir(Sidi(Bernoussi(Casablanca
، 20610، Casablanca(MAROC

 ARCHI DESIGN ARCHITECTES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 47 شارع 

الحسن الثاني الطابق األر�سي  
الدارالب ضاء 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.22353(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تم)) (2022 شتن 9) (20 في) املؤرخ 

الحالي) االجتناعي  املقر  ( تحويل)

الحسن) شارع  (47« من) للشركة 

الدارالب ضاء) ( الثاني الطابق األر�سي)

إلى) املغرب«) الدارالب ضاء) (20000

»2)منرحسن السكتاني إقامة املنظر)

 20000 (- آالر�سي) الطابق  الجن ل 

الدارالب ضاء))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842641.

555I

LUCA CENTER

ABHA MARRAKECH
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ABHA MARRAKECH شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املعزوزية 

رقم 6 الطابق الثاني الشقة رقم 3 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.118057

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العنري) نايف  )ة)) الس د) تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (200

)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتوار) (06 بتاريخ) الفرقاني  سف ان 

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

13)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140332.

556I

nabiq(mohammed

 NACHRAH TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC

 NACHRAH TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 251 شارع 

20 غشت اوالد مبارك - 23000 بني 

مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.12473

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شرو) احند  )ة)) الس د) تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500

500)حصة لفائدة))الس د))ة))رش د)

ناصري بتاريخ)03)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))106.

557I

FLASH ECONOMIE

LEMON CREATIVE GROUP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

 LEMON CREATIVE GROUP

شركة محدودة املسؤول ة ذات 

شريك واحد

 تصف ة الشركة

 LEMON CREATIVE((قرر شريك

GROUP))شركة محدودة املسؤول ة)

بزاوية) الكائنة  واحد  شريك  ذات 

عالء) ابن  وعنر  املعتز  ابن  زنقة 

 23 بتاريخ) ( عنارة لوجوايوIV)رقم13)

شتن 20229))مايلي)



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20796

حسابات) على  املصادقة  (-

التصف ة للشركة وت 9ئة ذمة املسي9)

نهاية) إعالن  مع  تع نه  تاريخ  من 

التشط ب) التصف ة واالتالي  أشغال 

السجل) مصلحة  لدى  الشركة  على 

التجاري ومصالح أ رى)))))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكنة التجارية بالدار)

 2022 اكتوار) (17 بتاريخ) الب ضاء)

تعديل) وكذلك  (841666 رقم) تحت 

السجل التجاري تحت رقم)34171.

558I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

ONETECH

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

وانطك

ONETECH

شركة  ذا ت  املسؤ و ل ة املحد و د ة 

ر أ سنا لها   200.000 د ر هم

مقر ها اال جتنا عي   :  ا لــد ا ر الب ضا 

ءـ  17 ، زنقة باب  املنصور – فضاء 

باب أنفا

السجل التجاري : الدار الب ضاء رقم 

25232(

إ نـــهـــا  ء  عـــنلـــ ـة  الــتــصــف ـــة

الــعـــا د ي)) ( الـعـا م) ( الـجنـع) ( إن) (.1

 2022 30)سبتن 9) ( ( املنعقد بتا ر يخ)

قــد):

*)و ا فـــق عــلى))تــقـريـر))الـنـصـفي)،

ت) عــنلـ ا  ( ء) نــتـهـا) إ  ( ( يـن) عـا  (*

الــتصف ة)،

بـصفة)) ( املـصفـي) ( ذمة) ( بـرأ) أ  (*

نهـائ ة عـن))مـهــنـته.

2.)تم))اإل يد ا ع))القا نو ني لد ى)

املحكنة))التجا ر ية))با لد ا ر))الب ضا)

ء)،)بتا ر يخ)))21)أكتوار)2220))تحت)))

عـد د)842564. 

مقتطف))من))أ جل))اال شها ر

55(I

اعالنات الشركات

STE IMMOWELT SARL
إعالن متعدد القرارات

STE IMMOWELT SARL
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
الشركاء) قرر  (26/(0/2022  بتاريخ)

ما يلي:
درهم) (100 حصة ب) (340 ب ع) (•
للحصة من حصص الس د النفات)

رحال الى الشركة
NAFAT IMMO SARL AU

•)التس ي9:
الحامل) النفات  رحال  الس د  ( (-
 W(767 رقم) الوطن ة  للبطاقة 
216)حي) الساكن شارع إدعي�سى رقم)

إل غ أكادير
حدوش) الحن د  عبد  الس د  (-
 J134 الحامل للبطاقة الوطن ة رقم)
    48 رقم) فونتي  بتجزئة  الساكن 

بنسركاو أكادير
األمين) الرح م  عبد  الس د  (-
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
بلوك) (176 رقم) الساكن  (E385343

102)حي الشرف أكادير
التوق ع اإلداري واملالي مشت9ك) (•

بين كل من:
والس د) النفات  رحال  الس د  (-
عبد الحن د حدوش أو الس د رحال)
النفات والس د عبد الرح م األمين أو)
الس د عبد الحن د حدوش والس د)

عبد الرح م األمين.
•)تعديل النظام األسا�سي للشركة

للنجنوعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري)))باملحكنة التجارية)
بتاريخ) ( ( (118(07 بأكادير تحت رقم)

20/10/2022
560I

اعالنات الشركات

 DERMO-RESOLUTION
MAROC

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 DERMO-RESOLUTION شركة
MAROC ش.م.م بشريك واحد

تأسيس شركة
بنوجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

 03/10/2022
األسا�سي) القانون  إنشاء) تم  (
 DERMO-RESOLUTION لشركة)

MAROC
)والب انات هي على النحو التالي:)

DERMO- االسم:) (-
RESOLUTION MAROC

 4 رقم) املحل  االجتناعي:) املقر  (
إقامة ه بة شارع املقاومة و))يول وز)

أكادير
)نشاط الشركة:)التجن ل

ملدة:)تم تحديد مدة الشركة في))) 
عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.

 100000 ( الرأسنال االجتناعي:) (
درهم)

الس دة) الواحد)ة):) الشريك)ة)) (
النفات مريم

التس ي9 الس دة:)النفات مريم
يناير) (01 من) السنة االجتناع ة:)

الى)31)دجن 9
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية بأكادير بتاريخ)21/10/2022   

تحت رقم)35)118:
رقم التسج ل بالسجل التجاري) (

هو:))5328

561I

nabiq(mohammed

 NACHRAH TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
 NACHRAH TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
و عنوان مقرها االجتناعي 251 شارع 
20 غشت اوالد مبارك - 23000 بني 

مالل.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.12473

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤول ة املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

الوح د«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))106.

562I

RSM MOROCCO

» LENGHTS UP« SAS   لينثز 
اب

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

» LENGHTS(UP« SAS   ل نثز اب  
ش.ا.م

تأسيس شركة أسهم مبسطة  
طبقا ملقتض ات العقد العرفي) (.I
وضع) تم  (2022 أكتوار) (20 بتاريخ)
أسهم) لشركة  األسا�سي  القانوني 

مبسطة منيزاتها كاألتي)
الشركاء

-)الس دة حل نة القادري القاطنة)
(، لكورنيش) شارع  (، الب ضاء) بالدار 
(، (23 رقم) (،5 ب) (، إقامة أنفا بالص)

عين الدياب انفا
ادري�سي) بوزيان  طارق  الس د  (-
شارع) (، الب ضاء) بالدار  القاطن 
لكورنيش)،)إقامة أنفا بالص)،)ب)5،)

رقم)23)،)عين الدياب انفا
التسن ة))

»)LENGHTS(UP«(SAS)))ل نثز اب))
ش.ا.م

املوضوع)
وتصدير) واستي9اد  وا ع  شراء)
وجن ع) ومستلزماتها  الشعر  وصالت 
الشعر) بتجن ل  املتعلقة  املنتجات 

وتشغ ل صالونات الحالقة.
لها) العنل ات  جن ع  وعنوما،)
مباشرة) غي9  أو  مباشرة  عالقة 
باألهداف املذكورة أعاله و التي من)
املنكن أن تساهم في تطوير أنشطة)

الشركة.
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املقر االجتناعي
اقامة) (، لكورنيش) شارع  (، (65
الرابع،) الطابق  (، أ) املبنى  (، ل خت)

الدارالب ضاء
املدة

التسج ل) من  ابتداء) سنة  (((
حالة) في  عدا  ما  التجاري  بالسجل 
التنديد) أو  األوان  قبل  االنحالل 
املنصوص عل ه في النظام الرأسنالي

الرأسنال االجتناعي
درهم) (100.000 مائة ألف درهم)
 100 1000)سهم بق نة) ( مقسنة إلى)
طرف) من  بأكنلها  محررة  درهم 

الشركاء
التس ي9)

طرف) من  الشركة  تس ي9  يتم 
 1 ( الس دة حل نة القادري ملدة سنة)

واحدة.
السنة االجتناع ة

)من فاتح يناير إلى)31)دجن 9.
االحت اط القانوني

يقتطع) الخالصة  األرااح  من 
سنويا)%5))مللئ))الحساب االحت اطي)

القانوني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (.II
التجارية) للنحكنة  الضبط 
أكتوار) (25 يوم) (، بالدارالب ضاء)

2022)تحت رقم)843330.
تم تسج ل الشركة بالسجل) (.III
رقم) تحت  بالدارالب ضاء) التجاري 
11))55)من السجل التحل لي بتاريخ)

25)أكتوار)2022.
للنشر و اإلعالن

563I

FLASH ECONOMIE

CONSULTRIP
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CONSULTRIP شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي )2 زنقة 
عنرابن العاص الطابق 3 رقم 26  - 

0050) طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13110(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (12
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTRIP
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التذاكر
)املفوض)

)استشارات السفر.
زنقة) (2( (: عنوان املقر االجتناعي)
 -   26 3)رقم) عنرابن العاص الطابق)

0050))طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة))الحف اني جهاد):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة))الحف اني جهاد عنوانه)ا))
اكزناية جناعة اكناية)0050))طنجة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة))الحف اني جهاد عنوانه)ا))
 (0050 ( اكناية) جناعة  اكزناية 

طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (07 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258116.

564I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

ARC FONCIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE(A(N°4 2EME(ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
ARC FONCIER شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي )5، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثامن رقم 24 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(76(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ARC (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FONCIER
تحق ق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تحت) العقاري  اإلنعاش  عنل ات 
عنل ات) فيها  بنا  أشكاله  جن ع 
أو) لها  البناء) وعنل ات  التجزئة 
عقار) أي  كراء) أو  الب ع  أجل  من 
التجارية) لألعنال  أو  للسكن  مجهز 
ب ع) عنل ات  وكذلك  والصناع ة 

وشراء)األرا�سي..
عنوان املقر االجتناعي):))5،)شارع)
الزرقطوني،)الطابق الثامن رقم)24 - 

20000)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: وس م) بولعيش  نوال   الس دة 
700)حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د كنال سف ان):))300)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

وس م) بولعيش  نوال  الس دة 
عنوانه)ا))تجزئة الرشاد زنقة)03)رقم)
40)كال فورن ا)20000)الدار الب ضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) سف ان  كنال  الس د 
 28800   34( تجزئة الس يستا رقم)

املحندية املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
وس م) بولعيش  نوال  الس دة 
عنوانه)ا))تجزئة الرشاد زنقة)03)رقم)
40)كال فورن ا)20000)الدار الب ضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843155.

565I

jamal(ait(hommad

دومين مردان
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

jamal(ait(hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
دومين مردان شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ق ادة 

الخنيشات  س دي قاسم 16000 
س دي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2(33(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

دومين) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

مردان.

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

االرا�سي الفالح ة.

ق ادة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 16000 قاسم) س دي  ( الخنيشات)

س دي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 340 ( (: الكرماني الحسن) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: وجدان) امللولي  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: مريم) مسكور  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د الكرماني الحسن عنوانه)ا))

الخنيشات) ق ادة  الخدير  اوالد  دوار 

قاسم) س دي  (16000 امللحة) جرف 

املغرب.

الس دة امللولي وجدان عنوانه)ا))

 31000 ُ صفرو) املنزل  الخبايز  حي 

صفرو مغرب.

عنوانه)ا)) مريم  مسكور  الس دة 

البساتين) ابراج  باء) عنارة  (10 شقة)

مكناس) (50000 مكناس) البساتين 

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د الكرماني الحسن عنوانه)ا))

الخنيشات) ق ادة  الخدير  اوالد  دوار 

قاسم) س دي  (16000 امللحة) جرف 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( قاسم) بس دي  االبتدائ ة 

تحت رقم)-.

566I

TGE FIDUS

L METROLOGIE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كنال بارك سانت9 

عنارة B رقم )3 الطابق 6 ، 28810، 

املحندية املغرب

L METROLOGIE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 271 زنقة 

17 الحسن ة 1 شارع املقاومة - 

20800 املحندية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

3170(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (20

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 L (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.METROLOGIE

اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات) وا ع  اصالح  (- مختلة)

الق اسات.

 271 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
1)شارع املقاومة)-) 17)الحسن ة) زنقة)

20800)املحندية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الفرار) يوسف  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الفرار  يوسف  الس د 
 1 طابق) (36 تجزئة بالد الصلب رقم)

الشالالت)20830)املحندية املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الفرار  يوسف  الس د 
 1 طابق) (36 تجزئة بالد الصلب رقم)

الشالالت)20830)املحندية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2103.
567I

االتقان للحسابات

ALWAN C.C.I
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

ALWAN C.C.I شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 580 شارع 
املسي9ة رقم 3 الناضور - 62000 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
24787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALWAN C.C.I
غرض الشركة بإيجاز):)الطباعة و)

صناعة اإلشهار.
عنوان املقر االجتناعي):)580)شارع)
 62000 (- الناضور) (3 رقم) املسي9ة 

الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سنو�سي) صابر  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سنو�سي  صابر  الس د 
حي أوالد عنرو يحيى رقم)68)أزغنغان)

الناضور)62000)الناضور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) سنو�سي  صابر  الس د 
حي أوالد عنرو يحيى رقم)68)أزغنغان)

الناضور)62000)الناضور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4534.
568I

FLASH ECONOMIE

HERVE MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة)

 HERVE MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

بشريك وح د، رأسنالها 200.000 
درهم

املقر الرئيس: شارع يعقوب املنصور، 
زنقة  الد بن ول د، عنارة يعقوب 
املنصور، الطابق 3، رقم C7، جليز 

-  مراكش
السجل التجاري رقم 71147 – 
التعريف الضريبي 40261510 
– التعريف املوحد للنقاولة 

0001(6476000078
تنديد هدف الشركة

بنوجب قرار الشريك الوح د) (/1
قرر) (،2022 يون و) (17 في) املؤرخ 
»هي9في) لشركة) الوح د  الشريك 
الشركة) هدف  تنديد  املغرب«)
2)من النظام) واالتالي تعديل الفصل)
على) أصبح  الذي  للشركة  األسا�سي 

الشكل التالي:



20799 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

الفصل)2:)هدف الشركة

أو) باملغرب  الشركة سواء) تهدف 

بالخارج إلى ما يلي:

إنجاز جن ع العنل ات املتعلقة) (•

بالت9ك ب والص انة الخاصة بنعالجة)

واملعدات) الب ئ ة  والهندسة  امل اه 

الصح ة والكهرااء)والت 9يد الصناعي)

والتغط ة) والتسخين  والرصاصة 

والتبل ط الخا رجي لألسطح وارالت)

أو) املستعنلة  واملعدات  الصناع ة 

وكذا) املتجددة  للطاقات  املعدلة 

في) واالستشارة  الدراسات  إنجاز 

م دان هندسة واقتصاد الطاقة؛

املعدات) جن ع  استي9اد  (•

واملنتجات واملواد واللوازم الضرورية)

إلنجاز هدف الشركة؛)

•)املشاركة املباشرة أو غي9 املباشرة)

للشركة في جن ع العنل ات التجارية)

أهداف) بأحد  ترتبط  أن  ينكن  التي 

الشركة املشار إليها أعاله ع 9 إنشاء)

شركات جديدة أو وكاالت أو مؤسسات)

ك فنا كانت أو ع 9 منح تقدينات أو)

االكتتاب أو شراء)سندات أو حقوق)

في شركات أو ع 9 االندماج أو املشاركة)

في التقدينات أو غي9ها؛

العنل ات) جن ع  وعنوما  (•

وفي) واملال ة  والصناع ة  التجارية 

العقارات أو املنقوالت التي ينكن أن)

تساهم في تطوير هدف الشركة.

2/)واناء)عل ه تم تعديل الفصل)2 

من النظام األسا�سي للشركة)»هدف)

الشركة«.

تم اإليداع القان أو االكتتاب) (/3

بنراكش) التجارية  باملحكنة  ني 

تحت) (2022 كتوار) أ  (17 بتاريخ)

عدد.140454

للخالصة والتذكي9

ه ئة التس ي9

56(I

FLASH ECONOMIE

NADA NASSIM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NADA NASSIM شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

الجزيرة الخضراء رقم 37 طريق 

مهدية - 11000 سال املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.336(5

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)أكتوار)2022)تقرر حل)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

  NADA NASSIM الوح د) الشريك 

درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 

تجزئة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
طريق) (37 رقم) الخضراء) الجزيرة 

مهدية)-)11000)سال املغرب نت جة ل)

:)عدم وجود اي نشاط تجاري.

تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
طريق) (37 رقم) الخضراء) الجزيرة 

مهدية)-)11000)سال املغرب.)

و عين:

و) الصاريدي  ( ( الكبي9) الس د)ة))

الخضراء) الجزيرة  تجزئة  عنوانه)ا))
سال) (11000 مهدية) طريق  (37 رقم)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( بسال) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)847)3.

570I

FLASH ECONOMIE

UNIVERS BOIS ET DESIGN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 UNIVERS BOIS ET DESIGN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 زنقة 
سارية ابن زن م الطابق 3 الشقة 
3 النخ ل - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
553753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (02
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.UNIVERS BOIS ET DESIGN
نشر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسوية الخشب.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتناعي)
الشقة) (3 الطابق) زن م  ابن  سارية 
الب ضاء) الدار  (20000 (- النخ ل) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د ايت الحاج محند)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

محند)) الحاج  ايت  الس د 
عنوانه)ا))إقامة نور كل فورن ا عنارة)
الدار) (20000 عين الشق) (8 رقم) (10

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
محند)) الحاج  ايت  الس د 
عنوانه)ا))إقامة نور كل فورن ا عنارة)
الدار) (20000 عين الشق) (8 رقم) (10

الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)553753.
571I

FLASH ECONOMIE

ATELIER TOKYO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ATELIER TOKYO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 167 شارع 
عبد املومن اقامة ال نامة ا الطابق 
1 رقم 2 - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER TOKYO



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20800

توفي9) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واإلصالح) والص انة  الخدمة 
وأعنال) املضغوط  للهواء) امل كان كي 

اله كل)؛
واستي9اد) وا ع  وشراء) تجارة 
الغ ار) قطع  أنواع  جن ع  وتصدير 

جديدة ومستعنلة
الس ارات) غ ار  قطع  وا ع  شراء)
والدراجات) النارية  والدراجات 
الهوائ ة واألنبوب الدا لي واإلطارات)؛.

 167 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ال نامة) اقامة  املومن  عبد  شارع 
الدار) (20000  -  2 رقم) (1 الطابق) ا 

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحن د)) عبد  باسم  علي  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحن د)) عبد  باسم  علي  الس د 
اقامة تاغزوت شارع املنار) عنوانه)ا))
الدار) (20000 ( راسين) (2 رقم) (1 ط)

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الحن د)) عبد  باسم  علي  الس د 
اقامة تاغزوت شارع املنار) عنوانه)ا))
الدار) (20000 ( راسين) (2 رقم) (1 ط)

الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842066.
572I

FLASH ECONOMIE

FC2B   ف.س.2 ب
إعالن متعدد القرارات

FC2B   ف.س.2 ب
شركة محدودة املسؤول ة دات 

الشركاء 
 رأسنالها 15.000.000،00 درهم

املقر اإلجتناعي ، زاوية طريق الرااط 

و محج احند جنال الدرة عين 

السبع بالدار الب ضاء.

للشركة) الشركاء) قرار  بنقت�سى 

املسناة))FC2B)))ف.س.2)ب

 7 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  املنعقد 
اكتوار)2022)فقد قرر

محند) الس د  تع ين  تأك د  (•

وح دا) مسي9ا  الشاهد  الف اللي 

للشركة)

شركة) من  الشركة  تحويل  (•

الشركاء) دات  املسؤول ة  محدودة 

دات) املسؤول ة  محدودة  شركة  الى 

شريك وح د

األسا�سي) القانون  تح ين  ( (•

للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  ( (

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

 2022 اكتوار) (25 ( بتاريخ) الب ضاء)

تحت رقم).27)842

قصد النشر و االعالن

573I

MOORISH

 AIN BLOUZE SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MOORISH

)3 شارع اللة ال اقوت الطابق 5 

الشقة د )3 شارع اللة ال اقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 

الب ضاء املغرب

 AIN BLOUZE SERVICES SARL

AU  شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 

املومن زنقة سن ة اقامة شهرزاد 3 

الطابق 4 رقم 20 بامليي الب ضاء - 

20040 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 AIN (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BLOUZE SERVICES SARL AU
تأجي9) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األدوات) وتوفي9  الزراع ة  املعدات 

للخدمات الزراع ة.
عنوان املقر االجتناعي):)شارع عبد)
 3 املومن زنقة سن ة اقامة شهرزاد)
(- الب ضاء) بامليي  (20 رقم) (4 الطابق)

20040)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( عنور) صوف ة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة صوف ة عنور عنوانه)ا))
12))منر دي موريي انفا الدار الب ضاء)

20370)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د محند ذكي9 برادة عنوانه)ا))
12))منر دي موريي انفا الدار الب ضاء)

20370)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)5))842.

574I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 DELANSON CAPITAL
MAROC

إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محند الخامس عنارة بن 
حفص ة الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
 DELANSON CAPITAL MAROC
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: مكتب 
رقم 1 اقامة زينب رق 24 شارع 
موريطان ا الطابق الرابع جليز - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.26501

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفع راسنال الشركة من)10.000)الى)
جاري ضد) دين  بنقاضاة  (511000

الشركة)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الشركة) راسنال  تقل ص  مايلي:)
الستعاب  سائرها) (411000 بنبلغ)
فاصبح راسنال الشركة الجديد هو)

100.000)درهم)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
الجديد) الشركة  راسنال  مايلي:)
الشريك) على  موزعة  (100.000 هو)

الوح د)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140432.

575I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 FLAXTON SERVICES
MAROC

إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محند الخامس عنارة بن 
حفص ة الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
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 FLAXTON SERVICES MAROC

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: مكتب 
رقم 1 اقامة زينب رق 24 شارع 

موريطان ا الطابق الرابع جليز - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري:)

.26515

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2022 30)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفع راسنال الشركة من)10.000)الى)

بنقاضاة دين جاري ضد) (4(8.000

الشركة)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الشركة) راسنال  تقل ص  مايلي:)

الستعاب  سائرها) (3(8.000 بنبلغ)

فاصبح راسنال الشركة الجديد هو)

100.000)درهم)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
الجديد) الشركة  راسنال  مايلي:)

الشريك) على  موزعة  (100.000 هو)

الوح د)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140436.

576I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

TINSEL HOLDINGS MAROC
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محند الخامس عنارة بن 

حفص ة الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

  TINSEL HOLDINGS MAROC

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: مكتب 
رقم 1 اقامة زينب رق 24 شارع 
موريطان ا الطابق الرابع جليز 

مكتب رقم 1 اقامة زينب رق 24 
شارع موريطان ا الطابق الرابع جليز 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.26507

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 )2)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفع راسنال الشركة من)10.000)الى)
بنقاضاة دين جاري ضد) (50(.000

الشركة)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الشركة) راسنال  تقل ص  مايلي:)
الستعاب  سائرها) (40(.000 بنبلغ)
فاصبح راسنال الشركة الجديد هو)

100.000)درهم)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
الجديد) الشركة  راسنال  مايلي:)
الشريك) على  موزعة  (100.000 هو)

الوح د)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140437.

577I

OCTOPUS CONSULTING

ZEG CARBURANT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

OCTOPUS CONSULTING
 BD GHANDI RES CHAKIR,,184
 1ER(ETAGE 184,BD(GHANDI

 RES(CHAKIR, 1ER(ETAGE،
20200، CASABLANCA(MAROC
ZEG CARBURANT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الحن د بن بديس ،زنقة 4 الرقم 
3 عين السبع 000 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
5566(5

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ZEG (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CARBURANT
غرض الشركة بإيجاز):)ب ع الوقود)

بالتجزئة
إدارة محطة الخدمة

إدارة مراكز الزيارات الفن ة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عبد الحن د بن بديس)،زنقة)4)الرقم)
الدارالب ضاء) (000 السبع) عين  (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة زغاري السعدية):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 1000 (: الس دة زغاري السعدية)

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة زغاري السعدية عنوانه)ا))
شارع عبد الحن د بن بديس)،زنقة)4 

الرقم)3 00)الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
االحنادي) املج د  عبد  الس د 
الحن د) عبد  شارع  عنوانه)ا))
 0  3 الرقم) (4 ،زنقة) بديس) بن 

الدارالب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)-.
578I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

 BEYOND SKYLINE
BOUSKOURA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
مجنع  بسنة  1 ج ه1بالدور األر�سي 

شقة  3 ، 20000، الدار الب ضاء 
املغرب

 BEYOND SKYLINE
BOUSKOURA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ملتقى 

زنقة موزار وشارع آنفا إقامة الجنة 
الصغي9ة الطابق -  - 20000   الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(48(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسن ة 
بنختصر) اإلقتضاء) عند 
 BEYOND SKYLINE (: تسن تها)

.BOUSKOURA
ح ازة) أ)) (: غرض الشركة بإيجاز)

أي أرض)؛
أو) الق ام بأي تطوير عقاري  ب))

مشروع تشي د املباني.
ج))تسويق أي مشروع عقاري.

وتشغ ل) وتجهيز  تطوير  د))
الفندق ة) املجنعات  جن ع  وإدارة 

والس اح ة.
هـ))تشغ ل وإدارة وتأجي9 أي سكن)
أو) الشركة  بنتها  مكاتب  أو  أو سكن 

حصلت عليها.
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املساكن) أو  الفنادق  أ ذ  و))
الس اح ة املذكورة لإليجار أو اإلدارة)

أو االمت از)؛
براءات) جن ع  على  الحصول  ز))
التجارية) والعالمات  اال ت9اع 

واستغاللها)؛
املشورة والدراسة واملساعدة) ح))

ألي مشروع بناء)؛
ط))إنشاء)،)وتأجي9)،)وشراء)،)وا ع)
،)وتأجي9)،)وترك ب وتشغ ل)،)بشكل)
أو) ألي مباٍن) (، مباشر أو غي9 مباشر)
أراٍض)أو منشآت صناع ة أو تجارية أو)

أعنال من أي نوع)؛
منتلكات) على  االستحواذ  ي))
ومصالح في أي شركات أو مؤسسات)
عن طريق االندماج أو املساهنة أو)
األوراق املال ة أو) االكتتاب أو شراء)
حقوق الشركات أو بأي طريقة أ رى)

؛
أو) منتج  العامة ألي  التجارة  ك))

مادة أو معدات)؛
والتصدير) االستي9اد  عنل ات  ل))
املتعلقة بالغرض املؤس�سي للشركة..

ملتقى) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنقة موزار وشارع آنفا إقامة الجنة)
الدار) ( ( (20000 (- ( (- الصغي9ة الطابق)

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: الس د رح م علي)

بق نة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 ( (: الس د رح م عنر)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) علي  رح م  الس د 
،املدينة) (167 ف ال) (، س تي) جولف 
الخضراء)بوسكورة)27182)بوسكورة)

املغرب.
عنوانه)ا)) عنر  رح م  الس د 
،املدينة) (167 ف ال) (، س تي) جولف 
الخضراء)بوسكورة)27182)بوسكورة)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) عناد  رح م  الس د 

،املدينة) (167 ف ال) (، س تي) جولف 

الخضراء)بوسكورة)27182)بوسكورة)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

57(I

AM CONSULTING

 TRAITEUR ALCAZAR SARL
AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 TRAITEUR ALCAZAR SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 0)204 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR ALCAZAR SARL AU
منون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت.

26),زنقة) (: عنوان املقر االجتناعي)
3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 
األول)-)0)204)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الكوهن) سامي  الس د 

حصة بق نة)10)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الكوهن  سامي  الس د 
الشقة) (7 الطابق) (4 طريق مكة درج)
الدار) (20150   2 باب كال فورن ا) (56

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الكوهن  سامي  الس د 
الشقة) (7 الطابق) (4 طريق مكة درج)
الدار) (20150   2 باب كال فورن ا) (56

الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
580I

audicof

I PLAY AFRICA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

audicof
 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA
MAROC

I PLAY AFRICA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

 RDC, ,62 وعنوان مقرها اإلجتناعي
 Résidence(RIO, Bd(Abdellatif
 Ben(Kaddour, Bourgogne -
20250 الدار الب ضاء املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.5001(1
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 9) (30 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.400.000«

 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)34508.

581I

AFRIPUB(أفري بيب

AFRIPUB

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسي9 جديد للشركة

AFRIPUB أفري بيب

شارع يعقوب املنصور زنقة حاج 

ج اللي األوفي9 الطابق األر�سي رقم 

16 شارع يعقوب املنصور زنقة حاج 

ج اللي األوفي9 الطابق األر�سي رقم 

16، 20000، الدار الب ضاء املغرب

AFRIPUB  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

يعقوب املنصور زنقة حاج ج اللي 

األوفي9 الطابق األر�سي رقم 16 - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.326825

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تع ين) 22)شتن 9) املؤرخ في)

الس د)ة))) للشركة  جديد  مسي9 

فريدجي عديل كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

34850- رقم) تحت  (2022 أكتوار)

.842675

582I
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عنر بلغريب

HADA-FA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

عنر بلغريب

75 شارع الحس نة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 

فاس املغرب

HADA-FA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم )28 

H تجزئة رياض ال اسنين  الطابق 

األر�سي طريق عين الشقف - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HADA-FA

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة وأشغال البناء

))-)منول حفالت

مواد تجارية من) ب ع و شراء) (- ( (

NEGOCIANT((جن ع األنـواع

.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم))28 

الطابق) ( ال اسنين) رياض  تجزئة  (H

األر�سي طريق عين الشقف)-)30000 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

علوي)) محندي  فاطنة  الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
علوي)) محندي  فاطنة  الس دة 
تجزئة رياض) (H  28( رقم) عنوانه)ا))
الشقف)) عين  طريق  ال اسنين 

30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
علوي)) محندي  فاطنة  الس دة 
تجزئة رياض) (H  28( رقم) عنوانه)ا))
الشقف)) عين  طريق  ال اسنين 

30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4285/2022.
583I

CREATIVE KITCHEN SARL AU  

كغياتيف كيتشن
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CREATIVE KITCHEN SARL AU
 Adresse(postale 60 ROUTE
 DE TETOUAN IMMOUBLE
 LES(ARENES(ETAGE 2 N 11 -
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
كغ ات ف ك تشن شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 
 GH 7 تجاري  بنجنع رياض  طنجة
مكرر عنارة 3 رقم  13LC اجزناية 

طنجة - 0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

كغ ات ف ك تشن.
وجبات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و توص ل) ( و وجبة  ف فة) ( سريعة)

الطلبات ع 9 اإلنت9نت.
محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 GH 7 )طنجة) )بنجنع رياض) تجاري)
اجزناية) (13LC ( رقم) (3 مكرر عنارة)

طنجة)-)0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوعالم) ياسين  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوعالم  ياسين  الس د 
ب ع) ( الشطر) ( ( مجنع رياض طنجة)
 (0000 ( ( ( ( 2)اجزناية) 16)ط) )رقم) (1

طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) بوعالم  ياسين  الس د 
مجنع رياض طنجة)))الشطر))ب ع)1  
رقم)16)ط)2)اجزناية))0000))طنجة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258473.
584I

ste(holdings(missour(sarl(au

ELGA LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب
ELGA LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم املنزل 
2 ، القصابي املركز ميسور  - 33250 

ميسور  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ELGA (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.LOGISTIQUE
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع) نقل  (، املختلفة) اواالشغال 
البناء) مواد  ،ب ع  الغي9) لحساب 

بالتقس ط.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم املنزل)
2)،)القصابي املركز ميسور))-)33250 

ميسور))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 200.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د امحند املوساوي):))2.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د املوساوي امحند عنوانه)ا))
ميسور)) القصابي  املركز  القصابي 

33250)ميسور))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
امحند)) املوساوي  الس د 
القصابي) املركز  القصابي  عنوانه)ا))

ميسور))33250)ميسور))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( االبتدائ ة ببوملان)

2022)تحت رقم)2022/)50.

585I
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KAMMOURI AUDIT

CHERIQI CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

KAMMOURI AUDIT

70 زنقة ل بورن ، 20500، الدار 

الب ضاء املغرب

CHERIQI CONSULTING شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10،زنقة 

الحرية، الطابق الثالث،الشقة6 - 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.306117

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر) (2022 شتن 9) (15 في) املؤرخ 

ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 

 CHERIQI الوح د) الشريك  ذات 

رأسنالها) مبلغ  ( (CONSULTING

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الحرية،) 10،زنقة  اإلجتناعي)

 20000  - الثالث،الشقة6  الطابق 

:)قرار) املغرب نت جة ل) الدارالب ضاء)

الشريك الوح د.

10،زنقة) و حدد مقر التصف ة ب)

 - الثالث،الشقة6  الطابق  الحرية،)

20000)الدارالب ضاء)املغرب.)

و عين:

و) شريقي  ( أحند) الس د)ة))
بي9ين وم) دوم  زنقة  (30 عنوانه)ا))

الدارالب ضاء) (20000  2 فرانس ف ل)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)840310.

586I

 Majalat(Consulting(SARL(مجاالت لالستشارات

AU

HM2S
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Majalat مجاالت لالستشارات
Consulting(SARL(AU

رقم 24 الطابق الثاني، عنارة 17، 
تجزئة املسي9ة، شارع الرياض، 
املحندية ، 28810، املحندية 

املغرب
HM2S شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
املسي9ة شارع الرياض عنارة 17، 
الدور الثاني، شقة 24 28820 

املحندية املنلكة املغرا ة
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

3102(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (23
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
.HM2S(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها
إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العنوم ة،) واألسغال  البناء) عقاري،)
ب ع وشراء)وكراء)األرا�سي،)العنارات،)
الشقق،)االالت واملعدات والوساطة..
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(،17 عنارة) الرياض  شارع  املسي9ة 
 28820  24 شقة) الثاني،) الدور 

املحندية املنلكة املغرا ة.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 200.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د مصطفى صغراني):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 1.000 ( (: الس د الحبيب صبحي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

صغراني) مصطفى  الس د 

 318 رقم) الس طا  تجزئة  عنوانه)ا))

28820)املحندية املنلكة املغرا ة.

الس د الحبيب صبحي عنوانه)ا))

 28820  74 رقم) الشنس  حي 

املحندية املنلكة املغرا ة.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

صغراني) مصطفى  الس د 

 318 رقم) الس طا  تجزئة  عنوانه)ا))

28820)املحندية املنلكة املغرا ة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

يول وز)2022)تحت رقم)1381.

587I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة دو اورزون سورف هاوس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT(NAKHIL(APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc

شركة دو اورزون سورف هاوس 

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 

تغازوت اكادير - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

530((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (26

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

دو اورزون سورف هاوس.

غرض الشركة بإيجاز):)اواي9ج مع)
مطعم وغرف مجهزة..

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اكادير) (80000 (- اكادير) تغازوت 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 50.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة بوعدي رق ة):))200)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د ساعدي عبد العالي):))300 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رق ة  بوعدي  الس دة 
بلوك)112)رقم)3)الحي الحسني اكادير)

80000)اكادير املغرب.
العالي) عبد  ساعدي  الس د 
الحي) (3 رقم) (112 بلوك) عنوانه)ا))
الحسني اكادير)80000)اكادير املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
العالي) عبد  ساعدي  الس د 
الحي) (3 رقم) (112 بلوك) عنوانه)ا))
الحسني اكادير)80000)اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (07 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم))11872.
588I

AGS CONSEIL

 MAROCAINE ET
NORDIQUE DES BOIS

تع ين أعضاء)مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 MAROCAINE ET NORDIQUE
DES BOIS »شركة  املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 27 شارع 
باستور - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.
»تع ين أعضاء مجلس اإلدارة«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.23(1(



20805 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)أكتوار)2008

تقرر تع ين أعضاء)مجلس اإلدارة)

 الل السنوات املال ة التال ة:)

- )200)و)2010)و)2011

األشخاص الطب ع ون:)

الس د)ة))نادية نس ف بصفته)ا))

والكائن) اإلدارة  مجلس  عضو 

أنفا) إسناع ل ة  ف ال  ب:) عنوانه)ا))

20000)الدارالب ضاء)املغرب

األشخاص املعنويون:)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (-

 05 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

نون 9)2008)تحت رقم))32253.

58(I

AGS CONSEIL

 MAROCAINE ET

NORDIQUE DES BOIS
تع ين أعضاء)مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 MAROCAINE ET NORDIQUE

DES BOIS »شركة  املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 27 شارع 

باستور - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.

»تع ين أعضاء مجلس اإلدارة«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.23(1(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تقرر) (2017 أكتوار) (31 في) املؤرخ 

اإلدارة  الل) مجلس  أعضاء) تع ين 

السنوات املال ة التال ة:)

- 2018)و))201)و)2020)و)2021 

و)2022)و)2023

األشخاص الطب ع ون:)

ج ل مدينة بصفته)ا)) الس د)ة))

والكائن) اإلدارة  مجلس  عضو 

 20000 الدارالب ضاء) ب:) عنوانه)ا))

الدارالب ضاء)املغرب

كونز) ردولف  هنز  الس د)ة))
اإلدارة) مجلس  عضو  بصفته)ا))
الدارالب ضاء) ب:) عنوانه)ا)) والكائن 

20000)الدارالب ضاء)املغرب
األشخاص املعنويون:)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (-
 28 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

دجن 9)2017)تحت رقم)653251.

5(0I

FIDUCIAIRE FIMECOF

ORBITRAYAN CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

ORBITRAYAN CASH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

النخ ل رقم 15 املتجر رقم 6 تجزئة 
كام ل ا  - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
57307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ORBITRAYAN CASH
وس ط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحويل األموال.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (6 املتجر رقم) (15 النخ ل رقم)

كام ل ا))-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ريضا) أوعدي  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ريضا  أوعدي  الس د 
 50000  1 االنبعاث) حي  (51 رقم)

مكناس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ريضا  أوعدي  الس د 
 50000  1 االنبعاث) حي  (51 رقم)

مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (03 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)3567.
5(1I

AMAL GHALIL

ZH CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA  58
 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA، 20230،
CASABLANCA MAROC

ZH CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 45 زنقة 
األطلس الطابق 4 رقم الشقة 16 
معاريف - 20330 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
556431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (08
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د  الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ZH (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول))في)
البناء,) في  مقاول  أو  متنوعة  أعنال 

منعش عقاري.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتناعي)
 16 الشقة) رقم  (4 الطابق) األطلس 
الب ضاء) الدار  (20330 (- معاريف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

1000)بق نة) (: الس د زهي9حسون)
100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زهي9حسون  الس د 
املحندية) (28830  262 الوحدة رقم)

املحندية.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) زهي9حسون  الس د 
املحندية) (28830  262 الوحدة رقم)

املحندية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)25)838.

5(2I

AMAL GHALIL

HZ INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA  58
 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA، 20230،
CASABLANCA MAROC
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HZ INVEST شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 45 زنقة 
األطلس الطابق 4 شقة 16 املعاريف 

- 20230 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
556437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (08
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 HZ (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INVEST
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
منعش) البناء،) او  التشط ب  اعنال 

عقاري.
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتناعي)
األطلس الطابق)4)شقة)16)املعاريف)

- 20230)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

الس د زهي9 حسون):)1000)بق نة)
100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حسون  زهي9  الس د 
املحندية)) ( (28830  262 الوحدة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) حسون  زهي9  الس د 
املحندية)) ( (28830  262 الوحدة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)28)838.

5(3I

CLEVDEEP CONSULTING

N.G.C CONCEPT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب الحاج قدوراقامة الفرج 

)هاجر) 57 الطابق 4 رقم ) طنجة، 
0000)، طنجة املغرب

N.G.C CONCEPT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي منظر 
جن ل للشارع رقم 71 رقم ) ، 

الطابق األول رقم 2  - 0000) طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131277

 28 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 N.G.C (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.CONCEPT
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املدن ة) والهندسة  املتنوعة  البناء)
املتنوعة) والشبكات  والطرق 
واالستي9اد) التنن ة  وأعنال  واملباني 

والتصدير.
منظر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
جن ل للشارع رقم)71)رقم)))،)الطابق)
األول رقم)2  - 0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سح نوحنزة) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سح نوحنزة  الس د 
عنارة) الراحة  تجزئة  اسكجور 
مراكش)) (40000  12 رقم) (5 الشك لي)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) سح نوحنزة  الس د 
عنارة) الراحة  تجزئة  اسكجور 
مراكش) (40000  12 رقم) (5 الشك لي)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (14 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11433.

5(4I

CABINET BEN MOKHTAR

NEARPAL
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne ،

90040، TANGER(MAROC
NEARPAL »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بطنجة القطعة87 

الطابق األر�سي املكتب رقم 3 - 
0000) طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.55637
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)أكتوار)2022)تم اتخاذ)

القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
جن ع) تفويت  على  املصادقة  مايلي:)
لفائدة) حصة  (1.000 أي) الحصص 
شريك جديد))شركة كوريل ا وعل ه تم)
تغ ي9 الفصل)7)من القانون األسا�سي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
طوماس) الس د  تس ي9  مدة  تجديد 

ماكس م روالند مونيي

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اعتناد قانون أسا�سي جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

الشركة) رأسنال  تحديد  تم  مايلي:)

للصرف) قابل  درهم  (100.000 في)

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسنة 

أسندت) للصرف  قابل  درهم  (100

شريكة) الوح د  للشريك  بالكامل 

كوريل ا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258630.

5(5I

إئتنان ة)BKM)لإلرشادات

 STE CALIFORNIA
LANGUAGE CENTRE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تفويت حصص

إئتنان ة BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

 STE CALIFORNIA LANGUAGE

CENTRE شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي ف ال رقم 

30  حي س دي حساين - 45000 

ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1033

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ديتنارك دالكا) )ة)) تفويت الس د)

200)حصة اجتناع ة من أصل)400 

الخدير) )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

واسو بتاريخ)14)أكتوار)2022.

ديتنارك دالكا) )ة)) تفويت الس د)

200)حصة اجتناع ة من أصل)400 

كت9ينا وينز) )ة)) الس د) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)14)أكتوار)2022.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)417.
5(6I

2S COMPTE

  PROJAFRIC EVOLUTION
)SARL (AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

 PROJAFRIC(EVOLUTION  SARL
AU)) شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي )5 شارع 
الزرقطوبي إقامة األزهار الطابق 6 

شقة رقم 18 - 20000 الدارالب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 PROJAFRIC EVOLUTION  SARL

.((AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

املختلفة.
)5)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 6 الطابق) األزهار  إقامة  الزرقطوبي 
شقة رقم)18 - 20000)الدارالب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مطنئن) رش د  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مطنئن  رش د  الس د 

توس ع) جن لة  حي  ب  بلوك  (46

25050)وادي زم املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) مطنئن  رش د  الس د 

توس ع) جن لة  حي  ( ب) بلوك  (46

25050)وادي زم املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841154.

5(7I

2S COMPTE

)SVM AGRICOLE  SARL (AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

 (SVM(AGRICOLE  SARL (AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي )5 شارع 

الزرقطوبي إقامة األزهار الطابق 6 

شقة رقم 18 - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SVM (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.(AGRICOLE  SARL (AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

املختلفة
-)اإلست9اد و التصدير.

)5)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 6 الطابق) األزهار  إقامة  الزرقطوبي 
شقة رقم)18 - 20000)الدارالب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د محند صف اني)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د محند صف اني عنوانه)ا))
أبي) (25060 الحسن ة) تجزئة  (301

الجعد املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د محند صف اني عنوانه)ا))
أبي) (25060 الحسن ة) تجزئة  (301

الجعد املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)17)841.

5(8I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

COMETH CONSEIL
إعالن متعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,8(
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

COMETH CONSEIL  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: )8، شارع 
أنفا - اقامة بن زيدون - برج أ - 
20450 الدار الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.34551
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)اإلشهاد على تفويت)60)حصة)
شركة) تنتلكها  كانت  إجتناع ة 

أوديتاس الى الس د توف ق حجوي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
من) السادس  البند  في  تعديالت 

القانون األسا�سي للشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تعديالت في البند السابع من القانون)

األسا�سي للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842236.
5((I

ACG CONSEIL

ادفسيو قصبة تطوان    
 EDIFICIO KASBAH

TETOUAN
إعالن متعدد القرارات

ACG CONSEIL
) زتقة األوروغواي إقامة ش ناء 

طبق األول رقم 6 ، 0010)، طنجة 
املغرب

 EDIFICIO    ادفس و قصبة تطوان
KASBAH TETOUAN  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

الجيش امللكي رقم 656 بوسافو  - - 
تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: -.

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يول وز)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين إدارة جديدة:)قبل الجنع العام)

السابق) املسي9  استقالة  االستثنائي 

الجنع) عين  كزناي.) محند  الس د 

في) جديدا  مسي9ا  االستثنائي  العام 

شخص الس د مروان عبو.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

نقل املقر االجتناعي:)قرر الجنع العام)

االستثنائي نقل املقر االجتناعي الذي)

كان في شارع الجيش امللكي رقم)656 

التالي:) العنوان  إلى  تطوان  بوسافو 

شارع موالي إسناع ل إقامة موالي)

الخامس) الطبق  (22 رقم) إسناع ل 
الفعلي) التاريخ  طنجة.) (1( رقم)

للتحويل املذكور هو)2022/)08/0)؛

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) األسا�سي  القانون  تعديل 

املذكورة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

ينص) الذي  (:34 الى) (1 رقم) بند 

تعديل القانون األسا�سي) على مايلي:)

للشركة املذكورة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

17)غشت) )بتاريخ) االبتدائ ة بتطوان)

2022)تحت رقم)1751.

600I

ريدكوم

GROUPE IPIRNET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ريدكوم

10 زنقة عقبة بن نافع برش د ، 

26100، برش د املغرب

GROUPE IPIRNET شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الحسن التاني تجزئة الصافي الطابق 

التاني عنارة 1 - 26100 برش د 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 

.66(3

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املصطفى)) )ة)) الس د) تفويت 

من) اجتناع ة  حصة  (500 الزعزاع)

)ة)) الس د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

املصطفى عبدو�سي بتاريخ)21)أكتوار)

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

24)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة ب 9ش د)

2022)تحت رقم)1078.

601I

RK CONSULTING GROUPE

GIOSY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34

 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC

GIOSY شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة باب 

ال 9ج العنارة H الشقة 11 املكتب 
رقم 1 عزوزية مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

.GIOSY(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الض افة.

عنوان املقر االجتناعي):)إقامة باب)
املكتب) (11 الشقة) (H العنارة) ال 9ج 
 40000 (- مراكش) عزوزية  (1 رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  VULCANO ADRIANA :(الس دة
80)حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 20 ( (: احند) ابن  ( الس د هشام)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 VULCANO ADRIANA الس دة)
العنارة) ال 9ج  باب  إقامة  عنوانه)ا))
عزوزية)) (1 املكتب رقم) (11 الشقة) (H

40000)مراكش املغرب.
الس د هشام))ابن احند عنوانه)ا))
درب العرصة الديور الجداد رقم)17 

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 VULCANO ADRIANA الس دة)
العنارة) ال 9ج  باب  إقامة  عنوانه)ا))
عزوزية)) (1 املكتب رقم) (11 الشقة) (H

40000)مراكش املغرب
الس د هشام))ابن احند عنوانه)ا))
رقم)) الجداد  الديور  العرصة  درب 

40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140464.
602I

STAR BOARD(ستار بورد

STAR BOARD ستار بورد
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

STAR BOARD ستار بورد
حي النس م اسالن 2 معدات ) محل 

رقم 27 ، 20620، الدارالب ضاء 
املغرب

ستار بورد STAR BOARD شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النس م 
اسالن 2 معدات ) محل رقم 27 - 

20620  الدارالب ضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.352(6

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (STAR BOARD بورد) ستار 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي حي النس م اسالن)
  20620 -  27 ))محل رقم) 2)معدات)
(: ل) نت جة  املغرب  ( الدارالب ضاء)

الوسائل املال ة غي9 الكاف ة.
حي) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
النس م اسالن)2)معدات)))محل رقم)
27 - 20620))الدارالب ضاء))املغرب.)

و عين:
الس د)ة))ايوب))زينون و عنوانه)ا))
10)شقة) 1)عنارة) ديار الرحنة م س)
الدارالب ضاء)) (20000 دار بوعزة) (22

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843063.

603I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE LE GRAND
BONHEUR SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE LE GRAND BONHEUR

SARL AU  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
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وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

السفلي رقم 264 تجزئة العنالة 

الراش دية - 52000 الراش دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

16421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE LE GRAND BONHEUR

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)حضانة.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

العنالة) تجزئة  (264 رقم) السفلي 

الراش دية) (52000 (- الراش دية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بنقاسمي) الس دة  ديجة 
العنالة) تجزئة  (273 رقم) عنوانه)ا))

الراش دية) (52000 الراش دية)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بنقاسمي) الس دة  ديجة 
العنالة) تجزئة  (273 رقم) عنوانه)ا))

الراش دية)52000)الراش دية املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائ ة بالرش دية)
رقم)-.

604I

Audimi

PEPINIERE MARAYA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca(maroc

PEPINIERE MARAYA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 58, شارع 
انوال, الطابق 2، رقم 5، الدار 

الب ضاء. - 20102 الدار الب ضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.352(23
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
رقم) (،2 الطابق) انوال,) شارع  (,58«
الدار) (20102 (- الب ضاء.) الدار  (،5
رحال) »شارع  إلى) املغرب«) الب ضاء)
ب،) عنارة  ال اقوت,) برج  املسك ني 
 -   (( )مكتب رقم) (4 رقم) (،2 الطابق)

20000)الدار الب ضاء))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843146.
605I

N2M CONSEIL-SARL

TISAGHNAS TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة)

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TISAGHNAS TRANS  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي اوالد 

بوط ب س كتور س رقم ل153  - 
62000 الناضور  املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.22((7

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تنت) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

ب ع االسناك بالجنلة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4621.

606I

FICOMPTA

W2W WORKS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 نشاط الشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC

W2W WORKS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي رقم 420 

زنقة الل نون مكتب رقم 4 الطابق 

الثاني حي زازا - 30000 فاس املغرب.

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.66075

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (18 في) املؤرخ 

»مقاول في) تغ ي9 نشاط الشركة من)

الهندسة املدن ة)

بائع مواد البناء)بالتقس ط

نقل مواد مختلفة بالس ارات«)إلى)

»صانع مواد ك ناوية)

تاجر مواد ك ناوية بنصف الجنلة

بائع مواد البناء)بالتقس ط

نقل مواد مختلفة بالس ارات«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5717.

607I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

جستراد
إعالن متعدد القرارات

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
جست9اد »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي:  رقم 10 
إقامة كوثر شارع عالل الفا�سي - 

40020 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.380(3

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)يون و)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتناعي للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ب ع األسهم و توزيع جديد لرأس املال

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))
تس ي9 الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:4 رقم) بند 
املسجل) الشركة  مكتب  نقل  مايلي:)
10)إقامة كوثر شارع) في العنوان رقم)
الطابق5  (31 رقم) الى  الفا�سي  عالل 

إقامة كوثر شارع عالل الفا�سي
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
8000)سهم تعود ملك تها للس د) ب ع)
الس د) لصالح  السك ني  مصطفى 
 12000 وا ع) السك ني  اسناع ل 
السك ني) للس د حن د  عائدة  سهم 

لصالح الس د اسناع ل السك ني
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))
التوزيع الجديد لرأس املال هو كنا)
السك ني) مصطفى  الس د  (• ( يلي:)
حن د) الس د  (• ( سهم.) (32000
الس د) (• ( سهم.) (28000 ( السك ني)
سهم.)) السك ني20000) إسناع ل 

املجنوع:)8.000.000،00))درهم
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على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
املسي9ين) على  الحفاظ  تم  مايلي:)
مصطفى) الس د  للشركة,) السابقين 

السك ني والس د حن د السك ني
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)0)1406.
608I

AM CONSULTING

ADS ECO LIFE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
ADS ECO LIFE SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية زنقة 
األمي9 موالي عبد هللا و زنقة النخلة 

عنارة 1 الطابق 4 الشقة 7 - 0)204 
الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
54(023

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (06
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ADS (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ECO LIFE SARL
الطاقات) (: غرض الشركة بإيجاز)

املتجددة.
عنوان املقر االجتناعي):)زاوية زنقة)
األمي9 موالي عبد هللا و زنقة النخلة)
عنارة)1)الطابق)4)الشقة)7 - 0)204 

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: مودجو) عزالدين  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د أسامة هن د):))500)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د عزالدين مودجو عنوانه)ا))
سانت) ( (02100 طريق الطومب ل) (18

كنتان فرنسا.
عنوانه)ا)) هن د  أسامة  الس د 
رقم)18)درب لالعزونة قاعة بناه ض)

40030)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عزالدين مودجو عنوانه)ا))
سانت) ( (02100 طريق الطومب ل) (18

كنتان فرنسا
عنوانه)ا)) هن د  أسامة  الس د 
رقم)18)درب لالعزونة قاعة بناه ض)

40030)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يول وز)2022)تحت رقم)830273.
60(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ESFINTER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س دي محند ، 15000، 
الخنيسات املغرب

ESFINTER شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 183 
شالرع محند الخامس - 15000 

الخنيسات املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.27065

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) )0)دجن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
ESFINTER))مبلغ رأسنالها)100.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)

183)شالرع محند الخامس)-)15000 

ازمة) (: ل) نت جة  املغرب  الخنيسات 

القطاع.

و حدد مقر التصف ة ب رقم)183 

 15000 (- الخامس) محند  شالرع 

الخنيسات املغرب.)

و عين:

و) مفدي  ( صفندلة) الس د)ة))

السعادة) مفتاح  اقامة  عنوانه)ا))

 11000 ت 9يكة) (17 شقة) (01 عنارة)

سال املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

العقود تبل غ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)362.

610I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

NERSON INVESTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محند الخامس عنارة بن 

حفص ة الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

  NERSON INVESTISSEMENT

»شركة ذات املسؤول ة املحدودة 

ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: مكتب 
رقم 1 اقامة زينب رق 24 شارع 

موريطان ا الطابق الرابع جليز 

مكتب رقم 1 اقامة زينب رق 24 

شارع موريطان ا الطابق الرابع جليز 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.21(31

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 100.000 من) الشركة  راسنال  رفع 
جاري) دين  بنقاضاة  (538.000 الى)

ضد الشركة)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الشركة) راسنال  تقل ص  مايلي:)
الستعاب  سائرها) (438.000 بنبلغ)
فاصبح راسنال الشركة الجديد هو)

100.000)درهم)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
الجديد) الشركة  راسنال  مايلي:)
الشريك) على  موزعة  (100.000 هو)

الوح د)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140435.
611I

G.MAO.CCF

STE  AMO   GLASS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE  AMO   GLASS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 347  

طريق  عين  السنن   زواغة  العل ا  
فاس 347  طريق  عين  السنن   
زواغة  العل ا  فاس 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
  STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AMO   GLASS
بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزجاج بالتقس ط.
  347 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
العل ا)) ( زواغة) ( ( السنن) ( عين) ( طريق)
السنن))) ( عين) ( طريق) ( (347 فاس)
فاس) (30000 فاس) ( العل ا) ( زواغة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) علمي  محند  الس د 
العل ا))) ( زواغة) ( الوفاق) ( تجزئة) ( (317

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) علمي  محند  الس د 
العل ا))) ( زواغة) ( الوفاق) ( تجزئة) ( (317

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5648/22.
612I

MENARA UNIVERSITE D’ENTREPRISE

ACADEMIE MENARA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 تسن ة الشركة

 MENARA UNIVERSITE
D›ENTREPRISE

 Km 0,500, Route(d›Agadir,
 Marrakech ، 40140، Marrakech

Maroc
ACADEMIE MENARA شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
 Km وعنوان مقرها االجتناعي

 0,500, Route(d›Agadir, - 40140
.Marrakech(Maroc

تغ ي9 تسن ة الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

87345
)بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تغ ي9) 07)أكتوار) املؤرخ في)
 ACADEMIE« من) الشركة  تسن ة 
 MENARA« إلى) (»MENARA

.»UNIVERSITE D’ENTREPRISE
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
25)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)11305.
613I

G.MAO.CCF

STE  POUR  VIE  TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE  POUR  VIE  TRANS شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع  عبد 
العالي  بنشقرون  إقامة  مكاتب 

زينب   الطابق 4  مكتب  26  فاس 
شارع  عبد العالي  بنشقرون  إقامة  
مكاتب زينب   الطابق 4  مكتب  26  

فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74277
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (21
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
  STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.POUR  VIE  TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9.
شارع)) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عبد العالي))بنشقرون))إقامة))مكاتب)

فاس) ( (26 ( مكتب) ( (4 الطابق) ( ( زينب)
إقامة)) ( بنشقرون) ( عبد العالي) ( شارع)
  26 ( 4))مكتب) )الطابق) ( مكاتب زينب)

فاس)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
) لدون عنوانه)ا)) الس د بوشتى)
رقم))151))حي))الجديد))زواغة)))فاس)

30000)فاس املغرب.
الس د هشام))ادوو عنوانه)ا))رقم)
)الوفاق))زواغة)) )بلوك))س))حي) (134

فاس)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) كجي  ( ( زكرياء) الس د 
تازة) (35300 تازة) ( تاهلة) ( شارع فاس)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
) لدون عنوانه)ا)) الس د بوشتى)
رقم))151))حي))الجديد))زواغة)))فاس)

30000)فاس املغرب
الس د هشام))ادوو عنوانه)ا))رقم)
)الوفاق))زواغة)) )بلوك))س))حي) (134

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5687/22.
614I

otla

AHO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

otla
 bd(aroudani(rue(ahmed(al

 mejjati(res(les(alpes(etg 1 n 8 ،
2000، casablanca(maroc
AHO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 مرس 
السلطان طابق رقم 1 شقة رقم 
3 الدار الب ضاء - 20006 الدار 

الب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.50(63(
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)غشت)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
 1 رقم) طابق  السلطان  مرس  (26«
 20006 (- الدار الب ضاء) (3 شقة رقم)
مكتب) (« إلى) املغرب«) الب ضاء) الدار 
رقم))1)شارع الشفشاوني طريق)110 
(- عين السبع الدار الب ضاء) (12 كلم)

20007)الدار الب ضاء))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)835486.

615I

MOUSSAOUI HAJJI

BOUAAZZA PROJECT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
BOUAAZZA PROJECT شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 

الش احنة جناعة عرب الصباح زيز 
ارفود - 52200 ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
16413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOUAAZZA PROJECT
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: بإيجاز) الشركة  غرض 

استغالل املعادن
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ب ع املنتوجات املعدن ة
الوساطة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
قصر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الش احنة جناعة عرب الصباح زيز)

ارفود)-)52200)ارفود املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ابوعزى) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: الس د عبد اللوي محند)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ابوعزى  محند  الس د 
 54350 م دلت) زايدة  االطر  حي 

م دلت املغرب.
محند) اللوي  عبد  الس د 
عنوانه)ا))رقم)10)زنقة ابن رشد الحي)
الجديد ارفود)52200)ارفود املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ابوعزى  محند  الس د 
 54350 م دلت) زايدة  االطر  حي 

م دلت املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1324.
616I

RED CARTER

RED CARTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RED CARTER
ق ادة االوداية، جناعة االوداية 

دوار باري مراكش، 40000، مراكش 
املغرب

RED CARTER شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار باري، 
جناعة االوداية، ق ادة االوداية - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(85(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 RED (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CARTER

غرض الشركة بإيجاز):)-) دمات)

تنوين الحفالت وغي9ها من  دمات)

تنوين الحفالت

الخ ام و  نات الزفاف و) بناء) (-

الحفالت الك 9ى..

عنوان املقر االجتناعي):)دوار باري،)

(- االوداية) ق ادة  االوداية،) جناعة 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس د النبارك الحسين)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د النبارك الحسين عنوانه)ا))
اكادير) (80000 ال غ) حي  (247 رقم)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الفاضل عنوانه)ا)) الس د حسن 
 20000   23 رقم) (60 حي الفرح زنقة)

الدار الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

18)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140475.

617I

FIDUCIA-MID

 LA FERME KOBYLIANSKY
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تغ ي9 نشاط الشركة

FIDUCIA-MID
رقم 8) الطابق االول طريق مكناس 
م نالل م دلت ، 54350، م دلت 

م دلت
 LA FERME KOBYLIANSKY SARL
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي ايت 
العباس اتزر  - 54350 م دلت 

املغالب.
تغ ي9 نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.230(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تغ ي9) تم  (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 
نشاط الشركة من)»تس ي9 الخدمات)
الزراعة) أو  الصناع ة  أو  التجارية 
املدن ة أو العسكرية«)إلى)»تطوير وا ع)

منتجات))التجن ل«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يون و) (08 بتاريخ) ( االبتدائ ة بن دلت)

2022)تحت رقم)148.
618I

FIDUCIA-MID

MANA BUILDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 8) الطابق االول طريق مكناس 
م نالل م دلت ، 54350، م دلت 

م دلت
MANA BUILDING شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مرأب 

رقم 118 تجزئة ادم  - 53100 ازرو 
املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.3307

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)يون و)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

»مرأب رقم)118)تجزئة ادم))-)53100 

ازرو املغرب«)إلى)»رقم)11)زنقة املتنبي)

شارع موالي ادريس)-)54350)م دلت))

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بن دلت))بتاريخ)13)أكتوار)

2022)تحت رقم)246.

61(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE D ‹ENSEIGNEMENT

PRIVE L›AMITIE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسي9 جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السنارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE(D ‹ENSEIGNEMENT(PRIVE

L›AMITIE  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

صويرة رقم 10 السنارة - 72000 

السنارة املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.1667

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم تع ين)

مسي9 جديد للشركة الس د)ة))ع اض)

منار كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))16.

620I
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TARGET PARTNERS

TECH FINANCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

TARGET PARTNERS

 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca

Maroc

TECH FINANCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب 

428، تكنواارك زاوية رس114، 

وس ت )102، طريق النواصر 

الدارالب ضاء  - 27182 الدار 

الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.255481

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوار)2022)تقرر حل)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

  TECH FINANCE الوح د) الشريك 

مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)

(،428 مكتب) اإلجتناعي  مقرها 

ت) وس  رس114،) زاوية  تكنواارك 

طريق النواصر الدارالب ضاء)) (،102(

- 27182)الدار الب ضاء)املغرب نت جة)

ل):))توقف النشاط.

مكتب) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

(،114 رس) زاوية  تكنواارك  (،428

النواصر) طريق  (،102( ت) وس 

27182)الدارالب ضاء)) الدارالب ضاء)-)

املغرب.)

و عين:

الس د)ة))نجاة)))برادة و عنوانه)ا))

دار) (12 رقم) ف ال  بلولوتوس  تجزئة 

بوعزة النواصر)27223)الدارالب ضاء)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843134.

621I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 BENHADDOUS

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

 BENHADDOUS

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق عين 

الشقف تجزئة فاض ال 3  تجزئة س 

عنارة ا اقامة رمسيس فاس 30000 

فاس  املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.38237

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

 BENHADDOUS الوح د) الشريك 

مبلغ رأسنالها) ( (INTERNATIONAL

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

اإلجتناعي طريق عين الشقف تجزئة)

تجزئة س عنارة ا اقامة) ( (3 فاض ال)

)املغرب) 30000)فاس) رمسيس فاس)

الهدف) تحق ق  لعدم  (: ل) نت جة 

االجتناعي.

و حدد مقر التصف ة ب طريق عين)

تجزئة س)) (3 الشقف تجزئة فاض ال)

عنارة ا اقامة رمسيس فاس)30000  

فاس))املغرب.)

و عين:
و) بنحدو  ( ( رش د) الس د)ة))
اقامة) (11 تجزئة شقة) (45 عنوانه)ا))
طريق صفرو فاس) (3 مسلم الطابق)
)ة)) املغرب كنصفي) ( فاس) (30000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
طريق) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
عين الشقف تجزئة فاض ال)3)تجزئة)

س))عنارة ا اقامة رمسيس فاس
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يون و) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2708.
622I

Confort(et(prestige(connexion

كونفور و بريستيج كونيكسيون
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

Confort(et(prestige(connexion
10 زنقة الحرية الطابق الثالث 

الشقة 5 ، 20000، الدار الب ضاء 
املغرب

كونفور و بريست ج كون كس ون  
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 
ل  9تي الطابق الثالت الشقة 5  - 
20000 الدار الب ضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

3(6347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2018 يول وز) (21
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
اإلقتضاء)بنختصر تسن تها):)كونفور)

و بريست ج كون كس ون.
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الب ع  في  عقاري  وس ط  عقارية 
الكراء)و شراء)جن ع انواع العقارات.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتناعي)
 -   5 الشقة) الثالت  الطابق  ل  9تي 

20000)الدار الب ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 40.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة نص ف ش ناء)عنوانه)ا))
 1/( شطر) (126 رقم) (7 األزهر عنارة)
الدار) (20600 ( ال 9نو�سي) س دي 

الب ضاء))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة نص ف ش ناء))عنوانه)ا))
 1/( شطر) (126 رقم) (7 األزهر عنارة)
الدار) (20600 ( ال 9نو�سي) س دي 

الب ضاء))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2018)تحت رقم)-.
623I

LMT AUDITING

AMSEALING SARL
إعالن متعدد القرارات

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE  6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AMSEALING SARL  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 228 شارع 

محند الخامس الطابق التاسع  - 
20000 الدار الب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.418513
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتوار)2022)تم اتخاذ)

القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الحصص) كافة  تفويت  مايلي:)
 M. الس د) طرف  من  ( املنلوكة)
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 SALENGROIS BERNARD
حصة لفائدة)) (300 اي) (FRANÇOIS
 M. LAMARCHE RICHARD(الس د

 CHRISTIAN
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 SALENGROIS الس د) استقالة 
من) (BERNARD FRANÇOIS
تع ين) و  ثاني  كنسي9  مهامه 
 LAMARCHE RICHARD ( الس د)

CHRISTIAN)كنسي9 وح د)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
للشركة) االجتناعي  املقر  نقل  مايلي:)
شارع) (228 (( القديم) العنوان  من 
التاسع) الطابق  الخامس  محند 
الدار الب ضاء))الى العنوان الجديد)))
 11 شقة) ( (GH 5  6 ال اسنين عنارة)

الطابق الرابع الدار الب ضاء))
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغ ي9 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة ذات)

الشريك الوح د)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
تنت اعادة كتابة القانون االسا�سي))
الجديد) القانوني  الشكل  لتالئم 

للشركة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843034.
624I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

JAMAICA TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC
JAMAICA TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي رش د مجنع الحديقة إقامة 

رقم  3الطابق الثاني رقم 137 - 
0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1315(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (31
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.JAMAICA TRANS
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والدولي) الوطني  الطرقي  النقل 

للبضائع
الوطني) الطرقي  النقل  وك ل 

والدولي للبضائع.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
إقامة) الحديقة  موالي رش د مجنع 
 -  137 رقم) الثاني  3الطابق  ( رقم)

0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عثنان) أكدي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عثنان  أكدي  الس د 
زنقة الجديدة رقم)16  0000))طنجة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د أكدي محند عنوانه)ا))16  
زنقة الجديدة)0000))طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258714.
625I

STE NARJISS CASH SARL AU

 STE  - شركة انيرسكول بريفي
ANIR SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

STE ANIR SCHOOL PRIVE SARL
 RDC(N°27 RUE(ZAIZAFOUNE
NARJIS(B ، 30000، FES(MAROC

 STE ANIR  - شركة اني9سكول بريفي
SCHOOL PRIVE   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

السفلي 27 زنقة الزيزفون الن9جس 
ب - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)
 STE ANIR ( (- بريفي) اني9سكول 

. SCHOOL PRIVE
:)-)صاحب) غرض الشركة بإيجاز)
مدرسة يشغل ثالتة اشخاص او اكت9)
او) الكتابة  ا تزال  او  رقانة  مدرسة 
او) الالمتحانات  الته يئ  او  املحاسبة 

الحالقة او التجن ل او الفصالة.
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الن9جس) الزيزفون  زنقة  (27 السفلي)

ب)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
330)حصة) ( (: ( الس د امغار حاتم)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د امغار ادريس):))330)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس دة ينزوغ زهرة):))340)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) الس د امغار حاتم عنوانه)ا))
 47(00 زاكورة) (78 رقم) التضامن 

زاكورة املغرب.
الس د امغار ادريس عنوانه)ا))رقم)
 47(00 ودادية التضامن زاكورة) (78

زاكورة املغرب.
الس دة ينزوغ زهرة عنوانه)ا))حي)

التضامن)00)47)زاكورة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
)عنوانه)ا))حي) الس د امغار حاتم)
 47(00 زاكورة) (78 رقم) التضامن 

زاكورة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4333.
626I

SOMADINCO

LOOK METAL
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO
إقامة ماجورل عنارة B رقم2 

حي القدس ال 9نو�سي ، 20610، 
الدارالب ضاء املغرب

LOOK METAL »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: دوار 
والد س دي عبد النبي عين حرودة 
الشلالت  - 28810 املحندية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.7333
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 28)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)باع الس د جنان عبد اللط ف)
الشركة) في  ينلكها  حصة  (10666
100)درهم) لس د جنان رش د بق نة)

للحصة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) محند  جنان  الس د  إستقالة 
جنان) الس د  املسي9وتعين  منصب 

رش د مسي9 وح د للشركة)
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعاقداتها) جن ع  في  ملزمة  الشركة 
الوح د) ملسي9ها  الوح د  باالمضاء)

الس د جنان رش د
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
من) لشركة  القانوني  الشكل  تغ ي9 
إلى) شركة دات املسؤول ة املحدودة 
شركة دات املسؤول ة املحدودة دات)

الشريك الوح د
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين النضام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املحدودة) املسؤول ة  دات  الشركة 

دات الشريك الوح د
الذي ينص على) (:7  -  6 بند رقم)
في) محدد  الشركة  مال  رأس  مايلي:)
إلى) مقسنة  درهم  (1100000 مبلغ)
لس د جنان) حصة مسندة  (11000

رش د
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( باملحندية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)44)1.
627I

RK CONSULTING GROUPE

AMC ELECTRO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34
 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
AMC ELECTRO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي املتجر رقم 
6 اقامة باب دكالة بلوك ب شارع 
موالي عبد هللا - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (21
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 AMC (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.ELECTRO
ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجهيزات املنزل ة.
املتجر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)6)اقامة باب دكالة بلوك ب شارع)
مراكش) (40000 (- هللا) عبد  موالي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 AMC DECO :  100 الشركة)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) (AMC DECO الشركة)
غانم)))) س دي  الصناعي  الحي  (300

40000)مراكش))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د مصطفى شاوي عنوانه)ا))
 40000 الويدان) املحندية  دوار 

مراكش))املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140458.
628I

COMICONE

AN RENTALS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AN RENTALS
تأسيس شركة  

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (20
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة  (*
االقتضاء)بنختصر تسن تها)=)أ ن رون
AN RENTALS((((((((((((((((((((((((((((((((تال
أشغال) (= الشركة بإيجاز) ( غرض)
البناء)وأشغال مختلفة)–)شراء)وا ع)

مواد البناء
 23 رقم) (= عنوان املقر االجتناعي)
عنارة عثنان زنقة واد املخازن املدينة)

الجديدة)50000)مكناس املغرب
من) الشركة  تأسست  التي  املدة 

اجلها)=))))سنة
(= )درهم)) الشركة) رأسنال  مبلغ 

100.000)درهم
الشركة) ونسب/اسم  اسم 
الس د) )ة)) املساهم) أو  )ة)) الشريك)

عاللي يونس
األندلس) رياض  (( (= العنوان)

قصبة)1)حي الرياض)
10100)الرااط املغرب
الس د)*)عاللي يونس)

العنوان))))رياض األندلس قصبة)
1)حي الرياض)

 10100)الرااط املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (26 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022)تحت رقم)3480.
*)رقم التق  د في السجل التجاري)

57255 =
62(I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE GRILL 86
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

STE(GRILL 86 شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي السفــلــي 

تجزئـــة سينـــور 1 القطعـة 42 ملعـــب 

الخ ـــل فـــاس. - 30000 فـــــاس 

املغـــــرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

7430(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GRILL 86

:)إستغـــالل) غرض الشركة بإيجاز)

مطعــــــــــــــم..

السفــلــي) (: عنوان املقر االجتناعي)

ملعـــب) (42 القطعـة) (1 تجزئـــة سينـــور)

فـــــاس) (30000 (- فـــاس.) الخ ـــل 

املغـــــرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د محس ـــــن محنــــــد):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د محس ـــــن محنــــــد عنوانه)ا))
بنســـودة)) نــاديـة  تجــزئـة  رقــم:87)

30000)فــــــاس املغــــــــرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د محس ـــــن محنــــــد عنوانه)ا))
بنســـودة)) نــاديـة  تجــزئـة  رقــم:87)

30000)فــــــاس املغــــــــرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4401/2022.
630I

LE LEGALISTE

GORDOTRAVIT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

GORDOTRAVIT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 64 شارع 
عبد هللا املديوني، الطابق األول، 
شقة 2  - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558425

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GORDOTRAVIT
غرض الشركة بإيجاز):)مستورد،)

بائع بالجنلة.
64)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
األول،) الطابق  املديوني،) هللا  عبد 
الب ضاء) الدار  (20000  -   2 شقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د محند امين):))1.000)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) امين  محند  الس د 
 51 رقم) الشريف  علي  موالي  شارع 

لي9اك)80000)إنزكان املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) امين  محند  الس د 
 51 رقم) الشريف  علي  موالي  شارع 

لي9اك)80000)إنزكان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841257.
631I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE SLIMVISION
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE SLIMVISION

TECHNOLOGY شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي السفلـــي 
رقــم: 33 زنقـة النهصـة تجزئـة فض لــة 

1 طريق ع ـن الشقف فــــاس. - 
30000 فـــــــــاس املغــــــــرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.52411
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
النهصـة) زنقـة  (33 رقــم:) »السفلـــي 
تجزئـة فض لــة)1)طريق ع ـن الشقف)
إلى) فـــــــــاس املغــــــــرب«) (30000 (- فــــاس.)

وهــــران) شـــارع  رقــم:261) »السفلـــي 
فــــــــاس)) (30000 (- فــــاس.) (1 الزهـــور)

املغــــــــرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)6/2022)56.
632I

ACG CONSEIL

»ادفسيو قصبة تطوان    
 EDIFICIO KASBAH

« TETOUAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص
ACG CONSEIL

) زتقة األوروغواي إقامة ش ناء 
طبق األول رقم 6 ، 0010)، طنجة 

املغرب
 EDIFICIO    ادفس و قصبة تطوان«

KASBAH TETOUAN »  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي إسناع ل إقامة موالي 

إسناع ل رقم 22 الطبق الخامس 
رقم )1  - 0000) طنجة. املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.130733
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الواحد)) عبد  )ة)) الس د) تفويت 
عبو)400)حصة اجتناع ة من أصل)
400)حصة لفائدة))الس د))ة))مروان))

عبو بتاريخ)30)غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (12 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258187.
633I

ML EXPERTS

 COLLIERS INTERNATIONAL
MAROC

إعالن متعدد القرارات
ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
COLLIERS INTERNATIONAL

MAROC  »شركة  املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 63 ، 

شارع موالي يوسف , الدار الب ضاء  

- 20000 املغرب. - -  الدار الب ضاء   

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

..180621

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يون و)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 AOS HOLDING شركة) استقالة 

في) كعضو  مهامها  من  (PARTNERS

املجلس اإلداري اعتباًرا من)28)يون و)

2022

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)&:)الذي ينص على مايلي:)

&

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842234..

634I

METREK COMPTA PRO

STE SWADH TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

STE SWADH TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم ) 

مجنوعة 7 بلوك إ حي الوحدة - 

14250 س دي يحيى الغرب املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1381

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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هللا) عبد  )ة)) الس د) تفويت 

من) اجتناع ة  حصة  (750 زرقوني)

الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

أكتوار) (17 حنزة اليزيدي بتاريخ) )ة))

.2022
كرنون) عزوز  )ة)) الس د) تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (250

)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتوار) (17 بتاريخ) اليزيدي  حنزة 

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائ ة بس دي سل نان))بتاريخ)25 

أكتوار)2022)تحت رقم)4/2022)1.

635I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE SLIMVISION

TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

 STE SLIMVISION

TECHNOLOGY شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي السفلـــي 
رقــم:33 زنقـة النهضــة تجزئـة 

الفض لـــة 1 طريق عين الشقــف  

فــــاس. - 30000 فـــــــــاس املغـــــــرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.52411

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رش ـــــد ب ـــــومـــي) )ة)) تفويت الس د)

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500

)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتوار) (13 بتاريخ) ب ـــــومــــي  محنـــــد 

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)6/2022)56.
636I

socomif(sarl

TAZZIT TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

socomif(sarl
زنقة محند الحصالي عنارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القن طرة املغرب
TAZZIT TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي شباب 
شارع 8) رقم 3 القن طرة 14000 

القن طرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.54735

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 شتن 9) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تزيت) محسن  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن 9) (21 بتاريخ) بقولي  ( محسن)

.2022
تزيت) محسن  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة))الس د))ة))عزيز)

لكحل بتاريخ)21)شتن 9)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4226.
637I

MASDAC

YousMedia
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

MASDAC
 N° 71 IMM(YASSMINE(BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV
 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC

YousMedia شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي )121 
الحي املحندي - 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

53315
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (10
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.YousMedia
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشهار و تسويق رقمي.
 121( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اكادير) (80000 (- املحندي) الحي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 ( (: يوسف) الدكراوي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د البهجة محند):))50)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) الدكراوي  الس د 
املحندي) الحي  (121( عنوانه)ا))

80000)اكادير املغرب.
عنوانه)ا)) محند  البهجة  الس د 
دوار الزاي9ات الكدية الب ضاء)80000 

اوالد تاينة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
يوسف) الدكراوي  الس د 
املحندي) الحي  (121( عنوانه)ا))

80000)اكادير املغرب
عنوانه)ا)) محند  البهجة  الس د 
دوار الزاي9ات الكدية الب ضاء)80000 

اوالد تاينة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)014)11.
638I

ارنك

YOYA TRAIDING SARL-AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14 
 LARACHE ،(2000 ،العرائش

املغرب
 YOYA TRAIDING SARL-AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 1721 
إقامة ف نيس ا مكتب رقم 05 تجزئة 
املغرب الجديد - 2000) العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
7155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 YOYA (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.TRAIDING SARL-AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
تصديرالفطر و الفواكه والخضروات)

الطازجة واملصنعة.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) مكتب  ف نيس ا  إقامة  (1721
 (2000 (- تجزئة املغرب الجديد) (05

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
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 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: الس د حدو امنا)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

رقم) عنوانه)ا)) امنا  حدو  الس د 
 53000 افران) االطلس  حي  (374

افران املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
رقم) عنوانه)ا)) امنا  حدو  الس د 
 53000 افران) االطلس  حي  (374

افران املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (20

.26011122016504

63(I

AFRIPUB(أفري بيب

AFRIPUB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

AFRIPUB أفري بيب
شارع يعقوب املنصور زنقة حاج 
ج اللي األوفي9 الطابق األر�سي رقم 

16 شارع يعقوب املنصور زنقة حاج 
ج اللي األوفي9 الطابق األر�سي رقم 
16، 20370، الدار الب ضاء املغرب
AFRIPUB  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

يعقوب املنصور زنقة حاج ج اللي 
األوفي9 الطابق األر�سي رقم 16 - 
20370 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.326825
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 22)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

افريجي عادل كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

34850- رقم) تحت  (2022 أكتوار)

.842675

640I

SILVER FID

CASUAL PANT
إعالن متعدد القرارات

SILVER FID

 ANGLE BD AL QODS ET ROUTE

 ،1029 SIDI(MAAROUF ، 20270

الدارالب ضاء املغرب

CASUAL PANT »شركة  املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 

م 9وكة 13 تجزئة  الدية الحي 

الصناعي موالي رش د - 20703 

الدارالب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.163205

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)أكتوار)2022)تم اتخاذ)

القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

إستقالة الس د محند توف ق برادة)

من مهامه كنتصرف

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين متصرفتين جدد الس دة هند)
راتب و الس دة ل لى شريف كانوني

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين الس د عبد املولى راتب كرئيس)
للنجلس اإلداري

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

كندير) مغي9بي  هشام  الس د  تع ين 

عام

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

ال�سيء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843200.

641I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

G.A.A.I MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طف ل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 0000)، طنجة املغرب

G.A.A.I MAROC شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

فاس ركن ابن طف ل إقامة دياموند 

الطابق األول مكتب رقم 3 بلوك ب - 

0000) طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 

.131041

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبد) أعافر  )ة)) الس د) تفويت 

حصة اجتناع ة من أصل) (1 املالك)

 WAVE )ة)) الس د) ( حصة لفائدة) (1

HOLDING)بتاريخ)17)أكتوار)2022.

 ABM )ة)) الس د) تفويت 

اجتناع ة) حصة  (HOLDING 4((

)الس د) ))))حصة لفائدة) من أصل)

 17 بتاريخ) (WAVE HOLDING )ة))

أكتوار)2022.

 ABM )ة)) الس د) تفويت 

اجتناع ة) حصة  (HOLDING 500

)الس د) ))))حصة لفائدة) من أصل)

 17 بتاريخ) تبيت  الخالق  عبد  )ة))

أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)25)11.

642I

SMCDE

Z REAL ESTATE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Z REAL ESTATE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 55 شارع 

الزرقطوني الطابق االول رقم 3 حي 

املستشف ات الدار الب ضاء - 20000 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558823

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 Z (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.REAL ESTATE
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.

55)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

حي) (3 الزرقطوني الطابق االول رقم)

املستشف ات الدار الب ضاء)-)20000 

الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 (0.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

300)حصة) ( (: الس د أمين زينون)

بق نة)30.000)درهم للحصة.

الس د أحند زينون):))300)حصة)

بق نة)30.000)درهم للحصة.

الس دة زينب زينون):))300)حصة)

بق نة)30.000)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) زينون  أمين  الس د 

 3 طابق) القرنفل  زنقة  مكرر  (31

الدار) ( (20450 الب ضاء) الراحة  حي 

الب ضاء)املغرب.

عنوانه)ا))) زينون  أحند  الس د 
 3 )رقم31)مكرر طابق) زنقة القرنفل)

الدار) ( (20450 الب ضاء) الراحة  حي 

الب ضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) زينون  زينب  الس دة 

 3 طابق) القرنفل  زنقة  مكرر  (31

الدار) ( (20450 الب ضاء) الراحة  حي 

الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) زينون  أمين  الس د 

 3 طابق) القرنفل  زنقة  مكرر  (31

الدار) ( (20450 الب ضاء) الراحة  حي 

الب ضاء)املغرب

عنوانه)ا))) زينون  أحند  الس د 
 3 )رقم31)مكرر طابق) زنقة القرنفل)

الدار) ( (20450 الب ضاء) الراحة  حي 

الب ضاء)املغرب

عنوانه)ا)) زينون  زينب  الس دة 

 3 طابق) القرنفل  زنقة  مكرر  (31

الدار) ( (20450 الب ضاء) الراحة  حي 

الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841850.

643I

SILVER FID

 SOCIETE MAROCAINE
 DE DEVELOPPMENT ET

D›INVESTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

SILVER FID

 ANGLE BD AL QODS ET ROUTE

 ،1029 SIDI(MAAROUF ، 20270

الدارالب ضاء املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 DE DEVELOPPMENT ET

D›INVESTISSEMENT »شركة  

املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: الحي 
الصناعي ابن مس ك س دي عتنان 
حي موالي رش د تجزئة  الدية 14 - 

20703 الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.12217(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)04)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة علئ إستقالة الس د محند)
توف ق برادة من مهامه كندير عام و)

كنتصرف
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تع ين متصرفتين))جديدتين الس دة)
شريف) ل لى  الس دة  و  راتب  هند 

كانوني
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تع ين الس د عبد املولى راتب كرئيس)

للنجلس))اإلداري
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
كندير) مغي9بي  هشام  الس د  تع ين 

عام
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

ال�سيء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)))8431.
644I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE SOPROALUM
SARL

إعالن متعدد القرارات

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة ) اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
  SOCIETE SOPROALUM SARL
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 302 
حي الوفاق طريق عين السنن فاس - 

30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.53105
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

الذي ينص على) قرار رقم قرار1:)
مايلي:)تحويل أسهم الشركة

الذي ينص على) قرار رقم قرار2:)
واستقالة) تع ين مسي9 جديد  مايلي:)

املسي9 القديم
الذي ينص على) قرار رقم قرار3:)

مايلي:)تغ ي9 الشكل القانوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  بند1:) رقم  بند 

مايلي:)تح ين النضام االسا�سي
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4383/022.
645I

موثق

»YAHYA BAYTI«
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موثق
73 الطابق-تجزئة مبارك -شارع 

العلويين )قرب اس نا) طريق مدرسة 
تكوين املعلنين الجديدة ، 2400، 

الجديدة املغرب
»YAHYA BAYTI« شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مراب 
رقم )4 تجزئة املعنورة شارع امام 
الشافعي - 2400 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
17(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (23
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.»YAHYA BAYTI«
 La (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.promotion(immobilière
مراب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
امام) املعنورة شارع  تجزئة  (4( رقم)

الشافعي)-)2400)الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: زع م) شع ب  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 1.000 (: زع م) شع ب  الس د 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زع م  شع ب  الس د 
 2400 تجزئة املعنورة الجديدة) (4(

الجديدة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) زع م  شع ب  الس د 
 2400 تجزئة املعنورة الجديدة) (4(

الجديدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالجديدة))بتاريخ)13)أبريل)

2021)تحت رقم)26311.
646I

A&O

O2 IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

20250، الدار الب ضاء املغرب
O2 IMMO شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم 

3 - 20250 الدار الب ضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.467513

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 26)شتن 9) املؤرخ في)

 O2 شركة ذات املسؤول ة املحدودة)

 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (IMMO

 26 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 

شارع مرس السلطان الطابق)1)شقة)
رقم)3 - 20250)الدار الب ضاء)املغرب)

نت جة ل):)انعدام النشاط.

و حدد مقر التصف ة ب)26)شارع)

مرس السلطان الطابق)1)شقة رقم)3 

- 20250)الدار الب ضاء)املغرب.)

و عين:

الس د)ة))محند))هالل و عنوانه)ا))
 20000 ( أكدال) تانس فت  زنقة  (15

الرااط املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843371.

647I

A&O

 NEXT GENERATION
ACADEMY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

A&O

 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

20250، الدار الب ضاء املغرب

 NEXT GENERATION ACADEMY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم 

3 - 20250 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.46753(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 26)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
  NEXT GENERATION ACADEMY
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
مرس) شارع  (26 اإلجتناعي) مقرها 
 -  3 رقم) شقة  (1 الطابق) السلطان 
الدار الب ضاء)املغرب نت جة) (20250

ل):)انعدام النشاط.
و حدد مقر التصف ة ب)26)شارع)
مرس السلطان الطابق)1)شقة رقم)3 

- 20250)الدار الب ضاء)املغرب.)
و عين:

الس د)ة))محند))هالل و عنوانه)ا))
 20000 ( أكدال) تانس فت  زنقة  (15
الرااط املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)1)8430.

648I

CABINET COMPTABLE

ACTIF SPACE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE
 RUE(TEHRAN 1 N8 ، 90000،

TANGER MAROC
ACTIF SPACE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة 

البال ة زنقة )11 شاطئ الوالدية - 
0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1312(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (15
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ACTIF (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.SPACE
إبرام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الطلبات  و  التفويتات  (، العقود)

غي9ها من الخدمات العامة.
طنجة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- الوالدية) شاطئ  (11( البال ة زنقة)

0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 40.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: األندل�سي) إكرام  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د األمين فواطي):))200)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة إكرام األندل�سي عنوانه)ا))
 6 )11رقم) زنقة) البال ة  طنجة 

0000))طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) فواطي  األمين  الس د 
 6 )11رقم) زنقة) البال ة  طنجة 

0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة إكرام األندل�سي عنوانه)ا))
 6 )11رقم) زنقة) البال ة  طنجة 

0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (10 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258310.
64(I

trans(lachaal

 STE BERRARA PIECES AUTO
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

حل شركة

trans(lachaal
 hay(rachad(bloc 1 nu 273 ،

35000، taza(maroc

 STE BERRARA PIECES AUTO
S.A.R.L AU شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 178 
حي املسعودية تازة. - 35000 تازة 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.42(1

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 28)شتن 9) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
 STE BERRARA الوح د) الشريك 
مبلغ) ( (PIECES AUTO S.A.R.L AU
درهم وعنوان) (1.000.000 رأسنالها)
حي) (178 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
املسعودية تازة.)-)35000)تازة املغرب)

نت جة ل):)إلنعدام الد ل.
و حدد مقر التصف ة ب رقم)178 
تازة) (35000 (- تازة.) املسعودية  حي 

املغرب.)
و عين:

الس د)ة))كريم)))برارة و عنوانه)ا))
 35000 تازة) افتح  بني  املراحلة  دوار 

تازة املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (22 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)2022/)48.

650I

مكتب محاسبة

STE SALMETRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مكتب محاسبة
عنارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
STE SALMETRAV شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 131 

تجزيئة العنالة الطابق االول 

الرش دية - 52000 الرش دية 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 

.2321

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى) )ة)) الس د) تفويت 

حصة اجتناع ة من) (7.(50 الزع م)

الس د) ( لفائدة) حصة  (7.(50 أصل)

 21 بتاريخ) ( )عبد الغني الودغي9ي) )ة))

أكتوار)2022.

العالي) عبد  )ة)) الس د) تفويت 

حصة اجتناع ة من) (6.(80 الزع م)

الس د) ( لفائدة) حصة  (7.(50 أصل)

)ة)))))يوسف)))فوزي بتاريخ)21)أكتوار)

.2022

العالي) عبد  )ة)) الس د) تفويت 

حصة اجتناع ة من) (1.060 الزع م)

الس د) ( لفائدة) حصة  (7.(50 أصل)

)ة)))حسن))))فوزي))بتاريخ)21)أكتوار)

.2022

الحسن ة)) )ة)) الس د) تفويت 

النويتي)18.550)حصة اجتناع ة من)

الس د) ( 37.100)حصة لفائدة) أصل)

)ة))))عبد الغني)))الودغي9ي بتاريخ)21 

أكتوار)2022.

الحسن ة) )ة)) الس د) تفويت 

النويتي)18.550)حصة اجتناع ة من)

الس د) ( 37.100)حصة لفائدة) أصل)

)ة))))يوسف)))فوزي))بتاريخ)21)أكتوار)

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 26 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)871/2022.

651I

مكتب محاسبة

SS REDA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عنارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
SS REDA TRAVAUX SARL  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 
تزموريت الخنك ص ب 144 

الرش دية  - 52200 الرش دية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1641(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SS (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.REDA TRAVAUX SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)
الوساطة

مقاول في الفالحة.
قصر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 144 ب) ص  الخنك  تزموريت 
الرش دية) (52200 (- ( الرش دية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 500.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.500 ( (: ( البوني لحسن) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 2.500 ( (: الس د البوني الحسين)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( البوني لحسن) الس د 
قصر موالي امحند الخنك الرش دية))

52000)الرش دية املغرب.
الس د البوني الحسين عنوانه)ا))
قصر موالي امحند الخنك الرش دية))

52000))تينغي9))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( البوني لحسن) الس د 
قصر موالي امحند الخنك الرش دية))

52000)الرش دية املغرب
الس د البوني الحسين عنوانه)ا))
قصر موالي امحند الخنك الرش دية))

52000))تينغي9))املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1354.

652I

مكتب محاسبة

STE VISION 2030 SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عنارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش دية ، 52004، 

الرش دية املغرب
STE(VISION 2030 SARL  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 15 
شارع الجديدة الكدية جرف  - 

52000 جرف  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

163(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.VISION 2030 SARL

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة)

الوساطة.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- ( شارع الجديدة الكدية جرف) (15

52000)جرف))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د بابا عبد االله)):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 ( (: ( مراد) بابا  الس د 

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د بابا عبد االله)
شارع عالل بن عبد هللا زنقة)05)رقم)

18)الجرف))52000)الجرف املغرب.
شارع) عنوانه)ا)) ( الس د بابا مراد)
 52000 ( الجرف) (132 رقم) (5 محند)

الجرف املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الس د بابا عبد االله)
شارع عالل بن عبد هللا زنقة)05)رقم)

18)الجرف)52000)الجرف املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1303.

653I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

أمبورطاسيونيس جاد
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
أمبورطاس ونيس جاد شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 6امبو1 
حي الديزة شارع مصنودة مرت ل 
عنالة املض ق الفن دق - 3150) 

مرت ل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

32351
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

أمبورطاس ونيس جاد.
غرض الشركة بإيجاز):)االست9اد و)

التصدير.
6امبو1  (: عنوان املقر االجتناعي)
مرت ل) مصنودة  شارع  الديزة  حي 
 (3150 (- الفن دق) املض ق  عنالة 

مرت ل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الس د سع د الض ضاني)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: بهتاني) الصديق  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الض ضاني) سع د  الس د 
حي الديزة شارع مصنودة) عنوانه)ا))

مرت ل)3150))مرت ل املغرب.
الس د الصديق بهتاني عنوانه)ا))
باردا شارشال رقم)7))سبتة)51001 

سبتة اسبان ا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الض ضاني) سع د  الس د 
حي الديزة شارع مصنودة) عنوانه)ا))

مرت ل)3150))مرت ل املغرب
الس د الصديق بهتاني عنوانه)ا))
باردا شارشال رقم)7))سبتة)51001 

سبتة اسبان ا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)شتن 9) بتاريخ) ( االبتدائ ة بتطوان)

2022)تحت رقم)2148.

654I

رمزي لالستشارات

MARIH TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون 9 عنارة حندي ولد 

الرش د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع ون ، 70000، الع ون املغرب
MARIH TRANS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 
الوحدة الجديدة بلوك 1 رقم 233 
الع ون - 70000 الع ون املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.28171
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (14 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MARIH TRANS حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
1)رقم) تجزئة الوحدة الجديدة بلوك)
233)الع ون)-)70000)الع ون املغرب)

نت جة لتوقف نشاط الشركة.
و عين:

و) مريح  ( العالي) عبد  الس د)ة))
بلخ ة) (0( رقم) (15 شارع) عنوانه)ا))
فاس) (30000 فاس) هارون  عين 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
وفي تجزئة) (2022 أكتوار) (14 بتاريخ)
 233 رقم) (1 الوحدة الجديدة بلوك)

الع ون)-)70000)الع ون املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)3133/2022.

655I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

PHOTO INFO ABBAOUI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س دي محند ، 15000، 

الخنيسات املغرب

PHOTO INFO ABBAOUI شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

133 زنقة اللة ال اقوت  - 15000 

الخنيسات املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.25403

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر حل) (2022 أبريل) (27 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

 PHOTO INFO الوح د) الشريك 

 10.000 مبلغ رأسنالها) ( (ABBAOUI

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
 15000 (- ( ال اقوت) زنقة اللة  (133

ازمة) (: ل) نت جة  املغرب  الخنيسات 

القطاع.

رقم) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 15000 (- ( ال اقوت) زنقة اللة  (133

الخنبسات املغرب.)

و عين:
و) العباوي  ( رش د) الس د)ة))
اللة) زنقة  (133 رقم) عنوانه)ا))

ال اقوت))15000)الخنيسات املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)361.

656I

EXPERFIN

 LABORATOIRE 
 PHD PROFICIENCY

  HEALTHCARE
DIAGNOSTIC Sarl au

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 30 إقامة جوهرة 
رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 
20220، الدار الب ظاء املغرب

 LABORATOIRE PHD 
  PROFICIENCY HEALTHCARE
DIAGNOSTIC(Sarlau شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 
تجاري أر�سي 137 شارع موالي 
يوسف - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55((13

 01 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 LABORATOIRE PHD   :
  PROFICIENCY HEALTHCARE

.DIAGNOSTIC(Sarlau
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الب ولوج ة  مخت 9التحل الت 

العلن ة.
محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
موالي) شارع  (137 أر�سي) تجاري 
الب ضاء) الدار  (20000 (- يوسف)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الحن د) عبد  ( الشقوري) الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحن د) عبد  ( الشقوري) الس د 
شارع الكرنيش بارانفا) (21 عنوانه)ا))

20450)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الحن د) عبد  ( الشقوري) الس د 
شارع الكرنيش بارانفا) (21 عنوانه)ا))

20450)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843174.

657I

BEN.COMPTA

TAZDAY PLUS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي عنارة اإلتحاد 

السكن ة الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة
tazday(plus شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي تجزئة 

 OUJDA  15نس م زنقة منال03 رقم
60000 وجدة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.36203

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
املقايضة

و) الخشب,االلومن وم  نجارة 
الحديد.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)3188.
658I

ML EXPERTS

SININVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
SININVEST شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 265 شارع 
الزرقطوني ، الطابق التاسع ، رقم 
2)  - 20000  الدار الب ضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.3050((
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (01 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
  SININVEST الوح د) الشريك  ذات 
درهم) (10.000 رأسنالها) مبلغ 
265)شارع) وعنوان مقرها اإلجتناعي)
رقم) (، التاسع) الطابق  (، الزرقطوني)
2)  - 20000))الدار الب ضاء))املغرب)

نت جة ل):))حل مبكر للشركة..
 265 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
التاسع) الطابق  (، الزرقطوني) شارع 
الدار الب ضاء)) ( (20000  -   (2 ،)رقم)

املغرب.)
و عين:

جعفر) ( ( رضا) محند  الس د)ة))
إقامة غاندي) ( السنو�سي و عنوانه)ا))
(، (2 رقم) (، األول) الطابق  (, (7 بناية)
(***** السالم) حي  (، غاندي) شارع 
)ة)) املغرب كنصفي) ( الب ضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842581.
65(I

L EXPERT DE GESTION

IBS MERCY SARL.AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
IBS MERCY SARL.AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر 

رقم 237 الطابق السفلي اسكجور 
تجزئة الخل ل 01 مراكش  - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.(8385

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
 2022 أكتوار) (1( في) املؤرخ 
بنبلغ) الشركة  رأسنال  رفع  تم 
أي) درهم«) ((00.000,00« قدره)
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
((: عن طريق) درهم«) (1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140784.
660I

RIVE DROITE CONSULTING

 RYAAYA HEALTHCARE
CENTER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 RYAAYA HEALTHCARE CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

يوسف بن تاشفين رقم 5، الطابق 
2 الشقة رقم 3 – طنجة. - 0000)  

طنجة. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(1((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 مارس) (28
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
.RYAAYA HEALTHCARE CENTER
يتنثل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
موضوع الشركة أساسا في األنشطة)

التال ة):
املنازل) مستخدمي  تشغ ل 

والفنادق؛
املسنين) األشخاص  استضافة 

واملعاقين بدن ا؛
س ارات اإلسعاف والنقل الصحي؛
األدوات وارالت) وا ع وكراء) شراء)
الجديدة) الطب ة  والتجهيزات 

واملستعنلة؛
املكنالت) وتوزيع  استي9اد 
األساس ة،) والزيوت  الغذائ ة،)
الطب ة،) األعشاب  ومنتجات 
واملنتجات الص دالن ة املكنلة وشبه)

الطب ة)؛
ص انة وإصالح املعدات الطب ة)؛

التكوين والتجارة)؛
واملؤتنرات) املعارض  تنظ م 

والفعال ات املهن ة)؛
املطعنة و دمات منون الحفالت)؛)
أيا) العنل ات  كافة  عام،) وبشكل 
واالقتصادية) القانون ة  نوعها،) كان 
املرتبطة) املدن ة والتجارية،) واملال ة،)
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من) والتي  أعاله،) املذكور  باملوضوع 
أو) مباشر  بشكل  تشجع،) أن  شأنها 
على توس ع الشركة أو) غي9 مباشر،)

تطويرها.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،5 يوسف بن تاشفين رقم)
  (0000 (- 3)–)طنجة.) الشقة رقم) (2

طنجة.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: الس د السريجاوي زكرياء)

حصة بق نة)1.000)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
زكرياء) السريجاوي  الس د 
عنوانه)ا))شارع أبي الحسن الشادلي،)
(،15 رقم) (4 الطابق) الدعي  عنارة 

طنجة)0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
زكرياء) السريجاوي  الس د 
عنوانه)ا))شارع أبي الحسن الشادلي،)
(،15 رقم) (4 الطابق) الدعي  عنارة 

طنجة)0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يول وز) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))750.

661I

BELGA CONSULTING

MAY SOKIM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE(LONDRES(APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
 MAY SOKIM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 42 شارع 
األبطال شقة ) الطابق 3 أكدال  - 

0)100 الرااط املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.84675

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
الطابق) (( األبطال شقة) شارع  (42«
الرااط املغرب«) (100(0 (- ( أكدال) (3
 1 الوطن ة) الطريق  (7 »تجزئة) إلى)
)الصخي9ات)) (12050 (- الحي الصناعي)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)702)12.
662I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

Z & G AGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
Z & G(AGRI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار غال 
ق ادة شوافع  سوق اربعاء الغرب - 
14152 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2778(

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 غشت)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 Z(&(G(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.AGRI

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
ض عة فالح ة.

دوار غال) (: عنوان املقر االجتناعي)
(- الغرب) )سوق اربعاء) ق ادة شوافع)

14152)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: رجاء) شواطي  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رجاء) شواطي  الس دة 
سوق اربعاء) ( دوار غال ق ادة شوافع)
الغرب) اربعاء) سوق  (14152 الغرب)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) رجاء) شواطي  الس دة 
سوق اربعاء) ( دوار غال ق ادة شوافع)
الغرب) اربعاء) سوق  (14152 الغرب)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 شتن 9) (16 بتاريخ)

.45(
663I

OSAKANI

OSAKANI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

OSAKANI
6 زنقة قا�سي إياس املعارف الدار 

الب ضاء 6 زنقة قا�سي إياس املعارف 
الدار الب ضاء، 20250، الدار 

الب ضاء املغرب
OSAKANI شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 6 زنقة 

قا�سي إياس املعارف الدار الب ضاء 
6 زنقة قا�سي إياس املعارف الدار 
الب ضاء 20250 الدار الب ضاء 

املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.436827

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يون و) (30 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (6.800.000«
 6.(00.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842412.
664I

ML EXPERTS

ATLANTIC FOODS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
ATLANTIC FOODS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي  املنطقة 

الصناع ة أوالد صالح التقس م رقم 
20 ، قطاع 17 ، منطقة بوسكورة ، 
محافظة النواصر. - ******  الدار 

الب ضاء  املغرب..
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.47647

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))0)دجن 9)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
صالح) أوالد  الصناع ة  املنطقة  («
التقس م رقم)20)،)قطاع)17)،)منطقة)
(- النواصر.) محافظة  (، بوسكورة)
املغرب.«) ( الب ضاء) الدار  ( (******
 CFCIM الصناع ة) »«املنطقة  إلى)
والية) (، (120 أوالد صالح تحت رقم)
بوسكورة)،)منطقة النواصر.)-)*****))

الدار الب ضاء))))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يول وز)2022)تحت رقم)832015.
665I
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S.B.ELMADI

S.B.ELMADI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

S.B.ELMADI

حي نوارة  زنقة  ابن بطوطة رقم 52 

حطان  ريبكة ، 25000،  ريبكة 

املغرب

S.B.ELMADI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي نوارة 
زنقة ابن بطوطة رقم 52 حطان 

 ريبكة - 25000  ريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

78((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.S.B.ELMADI

مخ زة+) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعنال املختلفة.

:)حي نوارة) عنوان املقر االجتناعي)
حطان) (52 رقم) بطوطة  ابن  زنقة 

 ريبكة)-)25000) ريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املا�سي) حنزة  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

 1000 (: املا�سي) حنزة  الس د 

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د حنزة املا�سي عنوانه)ا))حي)
نوارة زنقة ابن بطوطة رقم)52)حطان)

 ريبكة)25000) ريبكة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د حنزة املا�سي عنوانه)ا))حي)
نوارة زنقة ابن بطوطة رقم)52)حطان)

 ريبكة)25000) ريبكة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة))بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)526.
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PME CONSULTING GROUP

GAVATRAV
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 11، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السالوي، 
املدينة الجديدة، فاس ، 30000، 

فاس املغرب
GAVATRAV شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر 
بالطابق السفلي القطعة 141أ  

تجزئة الفضل 1 املرجة واد فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
742(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GAVATRAV
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة واصفة عامة كل العنل ات)

التجارية والعقارية وغي9 العقارية
واملال ة املتعلقة بصفة مباشرة أو)

غي9 مباشرة بالهدف املذكور أعاله.

متجر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
141أ)) القطعة) السفلي  بالطابق 
(- املرجة واد فاس) (1 تجزئة الفضل)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الرح وي) العربي  محند  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (500   :

للحصة.
 500 ( (: الرح وي) حسن  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرح وي) العربي  محند  الس د 
تجزئة) ( 141أ) القطعة) عنوانه)ا))
فاس) واد  املرجة  (2 الشقة) الفضل 

30000)فاس املغرب.
الس د حسن الرح وي عنوانه)ا))
 1 الفضل) تجزئة  ( 141أ) القطعة)
املرجة واد فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الرح وي) العربي  محند  الس د 
تجزئة) ( 141أ) القطعة) عنوانه)ا))
فاس) واد  املرجة  (2 الشقة) الفضل 

30000)فاس املغرب
الس د حسن الرح وي عنوانه)ا))
 1 الفضل) تجزئة  ( 141أ) القطعة)
املرجة واد فاس)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم))437.
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CASA CONSULTING

EUROGEM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CASA CONSULTING
 N°191 BD(ANFA(RED(AZUR
 BUREAU 11B(ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
EUROGEM IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي ، زنقة 
إبنو موني9، إقامة الزرقاء، الطابق 
2، شقة 18، املعارف - 20370 

الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(82(
 12 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EUROGEM IMMOBILIER
ح ازة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جن ع) وا ع  تبادل  إدارة،) تشغ ل،)
املنقولة) غي9  او  املنقولة  املنتلكات 

املبن ة وغي9 املبن ة)؛
الت9ويج) عنل ات  بجن ع  الق ام 
و دمات) البناء) العقاري والس احي،)

التقس م والتشي د
منتلكات) وتشغ ل  ص انة  إدارة،)
عن طريق التأجي9 أو) الشركة سواء)

اإليجار أو بأي طريقة أ رى
.

زنقة) (، (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) الزرقاء،) إقامة  موني9،) إبنو 
 20370 (- املعارف) (،18 شقة) (،2

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: العثناني) يوسف  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: الوك لي) فاطنة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 500 (: العثناني) يوسف  الس د 

بق نة)100)درهم.
 500 (: الوك لي) فاطنة  الس دة 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الس د يوسف العثناني عنوانه)ا))
 04 د) عنارة  السرور  رياض  تجزئة 
 20470 الشق) عين  (1( الشقة)

الدارالب ضاء)املغرب.
الس دة فاطنة الوك لي عنوانه)ا))
الدارالب ضاء) بامل ي9،) 12,زنقة 

20000)الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د يوسف العثناني عنوانه)ا))
 04 د) عنارة  السرور  رياض  تجزئة 
 20470 الشق) عين  (1( الشقة)

الدارالب ضاء)املغرب
الس دة فاطنة الوك لي عنوانه)ا))
الدارالب ضاء) بامل ي9،) 12,زنقة 

20000)لدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
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ML EXPERTS

PRIMIS BIZ SERVICES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
PRIMIS BIZ SERVICES  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي  265 شارع 
الزرقطوني ، الطابق التاسع ، رقم 
2). - 20000  الدار الب ضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PRIMIS BIZ SERVICES
غرض) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب والخارج:
أنواع) جن ع  وتصدير  استي9اد  (•
أو) البضائع  أو  املنتجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات.
•)االستشارات والوساطة والتجارة)

بجن ع أنواعها.
•)التوزيع والخدمات اللوجست ة.

ب ع) (، الشراء) (، التشغ ل) (•
،)براءات اال ت9اع) العالمات التجارية)

،)االمت از.
أنواع) وا ع وتأجي9 جن ع  شراء) (•
املستويين) على  الخدمات  أو  السلع 

الوطني والدولي.
املعامالت) أعم جن ع  واصورة  (•
أو) اإلعالن ة  أو  التجارية  أو  املال ة 
الصناع ة أو العقارية أو املنقولة أو)
تكون) قد  التي  املعامالت  من  غي9ها 
مرتبطة بالغرض املشار إل ه أعاله أو)
من املحتنل أن تعزز توسع الشركة)

أو تطويرها..
 265 ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
التاسع) الطابق  (، الزرقطوني) شارع 
الدار الب ضاء.) ( (20000  -  .(2 رقم) (،

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د))ف ل ب جين رينوند بون ال)
درهم) (100 بق نة) حصة  (100   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د))ف ل ب جين رينوند بون ال)
(، أمين) أحند  شارع  (16 عنوانه)ا))
إقامة ل دين)،)الطابق الرابع شقة)41 

*****))الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د))ف ل ب جين رينوند بون ال)
(، أمين) أحند  شارع  (16 عنوانه)ا))
إقامة ل دين)،)الطابق الرابع شقة)41 

******))الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842802.
66(I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

SEABASS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة اينان 
الطابق 5 رقم ) تطوان ، 3000)، 

تطوان املغرب
SEABASS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الشاطئ - 3150) مرت ل املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.31557
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)11)أكتوار)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (SEABASS الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
(- الشاطئ) شارع  اإلجتناعي  مقرها 
(: ل) نت جة  املغرب  مرت ل  ((3150

الحل املبكر للشركة.
شارع) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

الشاطئ)-)3150))مرت ل املغرب.)
و عين:

الخنلي�سي) ( اسناع ل) الس د)ة))
 ROUTE DES  4(7 عنوانه)ا)) و 
 TAILLADES8 84300 TAILLADES

فرنسا كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)ال �سيء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)2144.
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CABINET CAGECمكتب كاج ك

A à Z BOOKS      
إعالن متعدد القرارات

CABINET CAGECمكتب كاج ك
108, زنقة رحال بن احند 20320 

الدار الب ضاء، 20320، الدار 
الب ضاء املغرب

      A à Z BOOKS »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:    26  
محج مرس السلطان شقة 3 الطابق 

1 - 20006 الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.53030(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)مارس)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 A à Z((((((((تغ ي9 تسن ة الشركة من

GF.BH((إلى((((((((BOOKS
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
حدف التصدير و اإلستي9اد من نشاط)

الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
الذي ينص على) (:3 و) (2 ( بند رقم)
النشاط) (- الشركة) تسن ة  ( مايلي:)

التجاري
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

ماي)2022)تحت رقم)824167.
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LEADER PRESSE

QUICK CAMIONNEUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

LEADER PRESSE
 RUE ABOU ZAID 156
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 ADADOUSSI(N°9 MAARIF 156
 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 20000،
CASABLANCA MAROC

QUICK CAMIONNEUR شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي  64 عبد 
هللا املديوني الطابق االول شقة رقم 
2 درب عنر , - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
560031

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 QUICK(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.CAMIONNEUR
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.
64)عبد) ( (: عنوان املقر االجتناعي)
هللا املديوني الطابق االول شقة رقم)
2)درب عنر),)-)20000)الدار الب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: شوقي) زينب  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شوقي  زينب  الس دة 
 202 رقم) (21 مد ل) (24 انا�سي)
 2000 الب ضاء) ال 9نو�سي 

الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) شوقي  زينب  الس دة 
 202 رقم) (21 مد ل) (24 انا�سي)
 20000 الب ضاء) ال 9نو�سي 

الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)4)8433.

672I

seta(communication

ELECTRO SEA
إعالن متعدد القرارات

seta(communication
 N° 99 RUE(QADIA(AYYAD
 SETTAT(SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC
ELECTRO SEA »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: بالد فرج 
4 دوار اوالد طهار سخي9ات - 12050 

سخي9ات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.53((67

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من طرف الس د) ( حصة) (1000 ب ع)
ك وفنك رونك للس د هوفانك ه انك
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) رونك  ك وفنك  الس د  استقالة 

رئاسة الشركة)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تع ين هوفانك ه انك كنس ي9)

للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
شارع) (16 من) االجتناعي  املقر  تغ ي9 
الجاللي العريبي الى بالد فرج دوار اوالد)

طهار سخي9ات
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم))4)املقر))االجتناعي:)الذي)
ينص على مايلي:)تغ ي9 املقر االجتناعي)
من)16)شارع الجاللي العريبي الى بالد)

فرج دوار اوالد طهار سخي9ات
بند رقم))7)راسنال الشركة:)الذي)
حصة)) (1000 ب ع) مايلي:) على  ينص 
رونك) ك وفنك  الس د  طرف  من 

للس د هوفانك ه انك
بند رقم))12)رئاسة الشركة:)الذي)
هوفانك) تع ين  مايلي:) على  ينص 

ه انك كنس ي9 للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)74)841.
673I

NEXIA FIDUCIA

NUFARM AFRICA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca(maroc

NUFARM AFRICA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة  باب 
املنصور فضاء  أنفا  رقم 3  الطابق 

األول  - 20050  الدار الب ضاء  
املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.220017
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)15)يول وز)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
  NUFARM AFRICA(الشريك الوح د
درهم) (600.000 رأسنالها) مبلغ 
باب) ( وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة)
)الطابق) (3 أنفا))رقم) ( املنصور فضاء)
الب ضاء)) الدار  ( (20050 (- ( األول)
الشركة) تصف ة  (: ل) نت جة  املغرب 
وفقا) لنشاطها  النهائي  والتوقف 

للقانون والنظام األسا�سي للشركة.

و حدد مقر التصف ة ب زنقة))باب)
)الطابق) (3 أنفا))رقم) ( املنصور فضاء)
الب ضاء)) الدار  ( (20050 (- ( األول)

املغرب.)
و عين:

الس د)ة))لو رو))كزاف  ه جاستون)
لكوفر)))) زنقة  عنوانه)ا)) و  لوسين 
)ة)) فرنسا كنصفي) ( ( باريز) ( (75015

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
زنقة)) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
  3 رقم) ( أنفا) ( فضاء) املنصور  باب 

الطابق األول)-))الدار الب ضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84240.

674I

 Bureaux(d(etudes,(ingénierie,(consultant(el

hanif

 BUREAUX D ETUDES
  ,INGEINIERIE

,CONSULTANT EL HANIF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Bureaux(d(etudes, ingénierie,
consultant(el(hanif

زنفة الشهداء عنارة 7شقة1الطابق 
االول ، 25350، وادي زم املغرب

  Bureaux(d(etudes ,ingeinierie
consultant(el(hanif, شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

الشهداء عنارة 7شقة1الطابق االول 
وادي زم - 25350 واديزم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

1423
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
  Bureaux( d( etudes( ,ingeinierie

.,consultant(el(hanif
دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
صوت ة) مدن ة.دراسة  هندسة 

كهراائ ة,)دراسة ج وتقن ة.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الشهداء)عنارة)7شقة1الطابق االول)

وادي زم)-)25350)واديزم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د يوسف الحن ف عنوانه)ا))
وادي زم) (25350 تجزئة الشباني) (21

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د يوسف الحن ف عنوانه)ا))
وادي زم) (25350 الشباني) 21تجزئة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( زم) بوادي  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1)1.

675I

ACTIFISC

LUNELLY INVEST SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ACTIFISC
 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi(MAROC
LUNELLY INVEST SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
شروق 2, شارع محند الخامس - 

46000  آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (16
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LUNELLY INVEST SARL
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
الخدمات) و  املطاعم  و  الفنادق 

الس اح ة.
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- الخامس) محند  شارع  (,2 شروق)

46000))آسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 LIMBRO INVEST :  500(الشركة

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 CALIN( Cédric( bernard الس د)
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  500

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 LIMBRO INVEST الشركة)
شارع) (,2 شروق) عنارة  عنوانه)ا))
آسفي) ( (46000 الخامس) محند 

املغرب.
 CALIN( Cédric( bernard الس د)
 gautier(rue(farabi,(etage((عنوانه)ا
الب ضاء) الدار  (1( appart( 1( 20000

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 CALIN( Cédric( bernard الس د)
 gautier(rue(farabi,(etage((عنوانه)ا
الب ضاء) الدار  (1( appart( 1( 20000

املغرب
 BROCH( Frédéric الس د)
  r( resseguier  11 عنوانه)ا)) (joseph
 31180 LAPEYROUSE FOSSAT

فرنسا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( االبتدائ ة بآسفي)

2022)تحت رقم)-.
676I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

AMAL CARRIERE
إعالن متعدد القرارات

MAITRE ZOHRA KOSTIT
14، شارع باستور، الطابق الثاني 
رقم 07 ، 0000)، طنجة املغربي
AMAL CARRIERE »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

محند الخامس إقامة دوس ماريس 
الطابق األول رقم 16 - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.1420(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت جن ع الحصص االجتناع ة)
لعشي9ي) أحند  الس د  طرف  من 
والس د عادل لعشي9ي لفائدة الس د)

محند بولعيش
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) لعشي9ي  أحند  الس د  استقالة 

منصبه كنسي9ا للشركة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تع ين الس د محند بولعيش كنسي9ا)

وح دا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
مايلي:)حدد رأسنال الشركة في مبلغ))
كالتالي:) مقسم  درهم،) (24.000.000
 24.000 (: بولعيش) محند  الس د 

حصة بق نة)1000)درهم للحصة.)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
بولعيش) محند  الس د  يعت 9  مايلي:)
مسي9ا وح دا للشركة ملدة غي9 محددة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)87)11.
677I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE GITE IMOUZZER
MARMOUCHA SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي احف ظ ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

 STE GITE IMOUZZER

MARMOUCHA SARL AU شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار ايت 

واحي ايت املان اينوزار مرموشة 

بوملان  - 33152 ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 STE GITE IMOUZZER  :

.MARMOUCHA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)املطعنة)

متفاوض

فندق

تنظ م الرحالت.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتناعي)

مرموشة) اينوزار  املان  ايت  واحي 

بوملان))-)33152)ميسور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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أحند) تاصفصافت  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
أحند) تاصفصافت  الس د 
املان) ايت  واحي  دوارايت  عنوانه)ا))
 33152 بوملان) مرموشة  اينوزار 

ميسور املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
أحند) تاصفصافت  الس د 
املان) ايت  واحي  دوارايت  عنوانه)ا))
 33152 بوملان) مرموشة  اينوزار 

ميسور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( االبتدائ ة ببوملان)

2022)تحت رقم)510/2022.

678I

SOCIETE GEOFONCIA  -SARL 

GEOFONCIA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE(GEOFONCIA  -SARL
 AV(ZERKTOUNI 1ERE(ETAGE
 N°205 QT(MITCHIFSSANE, ,

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC

GEOFONCIA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الزرقطني الطابق االول رقم 205 
حي متشفسان,  ن فرة - 54000 

 ن فرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

4601
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GEOFONCIA
مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

طواوغرافي.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 205 رقم) االول  الطابق  الزرقطني 
 54000 (- متشفسان,) ن فرة) حي 

 ن فرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 750 ( (: ( رح م) اكجداد  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 250 ( (: الس دة بويخورص امال)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د اكجداد رح م)
حي) (01 بلوك) ( (01 رقم) (12 زنقة)

تامومنت))54000) ن فرة املغرب.
امال) بويخورص  الس دة 
عنوانه)ا))زنقة)12)رقم)01))بلوك)01 
حي تامومنت))54000) ن فرة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الس د اكجداد رح م)
حي) (01 بلوك) ( (01 رقم) (12 زنقة)

تامومنت))54000) ن فرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخن فرة))بتاريخ))1)أكتوار)

2022)تحت رقم))45.
67(I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

 AMRANI EVENTS CHEZ
IMAD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
 AMRANI EVENTS CHEZ IMAD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

مسنانة تجزئة النزهة قطعة 27 
كراج طنجة  0000) طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AMRANI EVENTS CHEZ IMAD
منون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مسنانة تجزئة النزهة قطعة)27)كراج)

طنجة))0000))طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( العنراني) عناد  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: ( الس دة مريم السع دي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د عناد العنراني)
بن) البطالي محند  زنقة  البوغاز  حي 
0000))طنجة)) ( 01)طنجة) املكي رقم)

املغرب.
السع دي)) مريم  الس دة 
عنوانه)ا))ال 9انص)2)شارع محند بن)
حنو تجزئة ال اسنين رقم)72)طنجة))

0000))طنجة))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( الس د عناد العنراني)
بن) البطالي محند  زنقة  البوغاز  حي 
0000))طنجة)) ( 01)طنجة) املكي رقم)

املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)12022.

680I

BELGA CONSULTING

POLE MEDIA-SOHAJKIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 تسن ة الشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE(LONDRES(APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
POLE MEDIA-SOHAJKIM شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي 42 شارع 
األبطال شقة ) الطابق 3 أكدال 
الرااط - 0)100 الرااط املغرب.

تغ ي9 تسن ة الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

84675
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم تغ ي9) (2022 شتن 9) (26 املؤرخ في)
POLE MEDIA-«(تسن ة الشركة من

 MAY SOKIM« إلى) (»SOHAJKIM
.»IMMOBILIER

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)702)12.

681I

BELGA CONSULTING

MAY SOKIM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 نشاط الشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE(LONDRES(APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
MAY SOKIM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
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وعنوان مقرها االجتناعي 42 شارع 

األبطال شقة ) الطابق 3 أكدال - 

0)100 الرااط املغرب.

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.84675

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تم تغ ي9) (2022 شتن 9) (26 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»نشر;

تصن م;) العقارات;) تأجي9  إنتاج;)

نشر;

الوسائط املتعدده;

إنشاء)الرسوم الب ان ة واإلعالن ة؛

الطباعة) الكنب وتر;) علوم 

الرقن ة;)طباعة الخطط؛

التصن م الجراف كي للطباعة)؛

»)إلى)»التطوير العقاري;

شراء)جن ع األرا�سي وا عها وانائها)

وتقس نها) بنائها  وإعادة  وهدمها 

تقس نا فرع ا؛

ومعامالت) وتأجي9  وا ع  شراء)

العقارات؛

تنظ م وإدارة تأجي9 العقارات«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)702)12.

682I

أجدن محند

شركة شكشر
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

أجدن محند

ص ب رقم 1367 تازة املحطة ، 

35000، تازة املنلكة املغرا ة

شركة شكشر شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 364 

بلوك ) حي القدس 1 - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

6753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 غشت) (24

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

شركة) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

شكشر.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتناعي):)رقم)364 

تازة) (35000 -  1 ))حي القدس) بلوك)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يونس) شرابي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يونس  شرابي  الس د 

 1 القدس) حي  (( بلوك) (364 رقم)

35000)تازة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) يونس  شرابي  الس د 

 1 القدس) حي  (( بلوك) (364 رقم)

35000)تازة املغرب

عنوانه)ا)) محند  شرابي  الس د 

 1 القدس) حي  (( بلوك) (364 رقم)

35000)تازة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)501.

683I

TARGET PARTNERS

GOLD AGENCY
إعالن متعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

GOLD AGENCY »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: زاوية 

شارع غاندي، شارع يعقوب املنصور 
و زنقة م وسوتيس، الطابق 4 ، 
املبنى E - 20026 الدار الب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.2(02(5

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
2022)تم اتخاذ) 22)غشت) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
زاوية) (: إلى) االجتناعي  املقر  تحويل 
شارع غاندي،)شارع يعقوب املنصور)
و زنقة م وسوتيس،)الطابق)4)،)املبنى)

E.الدار الب ضاء.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
درهم) (100.000 زيادة رأس املال من)
درهم عن طريق دمج) (500.000 إلى)

لة مرة أ رى). األرااح))ُمرحَّ
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
زاوية) (: تم تحويل املقر االجتناعي إلى)
شارع غاندي،)شارع يعقوب املنصور)
و زنقة م وسوتيس،)الطابق)4)،)املبنى)

E)الدار الب ضاء
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
عواطف) الس دة  الوح د  الشريك 
فارح تجلب للشركة مبلغ  نسنائة)
(، محررة) ((500.000.00( ألف درهم)

لتشك ل رأس املال.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحديد رأس املال بنبلغ  نسنائة)
مقسنة) درهم  ((500.000.00( ألف)
درهم) (100 بق نة) سهم  (5000 إلى)
وكلها مخصصة للس دة) (، لكل سهم)
الوح د.) الشريك  (، فارح) عواطف 

يعلن الشريك الوح د أن)5000)سهم)
التي يتكون منها رأس املال مدفوعة)

بالكامل.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843142.

684I

STE ARSALAN CHAOUIA

SETTAT SALAFAINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
SETTAT SALAFAINE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الزرقطوني حي الش خ رقم 10 - 

26000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
721(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SETTAT SALAFAINE
غرض الشركة بإيجاز):)إعالن

مندوب تجاري.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  10 رقم) الش خ  حي  الزرقطوني 

26000)سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
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 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الس د عبد هللا الناصري)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الناصري) هللا  عبد  الس د 
حي) الزرقطوني  شارع  عنوانه)ا))
سطات) (26000  10 رقم) الش خ 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الناصري) هللا  عبد  الس د 
حي) الزرقطوني  شارع  عنوانه)ا))
سطات) (26000  10 رقم) الش خ 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بسطات))بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)1311/22.
685I

LE LEGALISTE

KOPSTAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

KOPSTAL شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 147 شارع 
املقاومة، إقامة أفا، الطابق الثاني، 
مكتب 24 - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري -.
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 01)شتن 9) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (KOPSTAL الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي)147)شارع املقاومة،)
إقامة أفا،)الطابق الثاني،)مكتب)24 - 
الدار الب ضاء)املغرب نت جة) (20000

ل):)-.
 147 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
الطابق) أفا،) إقامة  املقاومة،) شارع 
الدار) (20000  -  24 مكتب) الثاني،)

الب ضاء)املغرب.)
و عين:

الس د)ة))عبداللط ف)))حن تي و)
عنوانه)ا))-)-)-)-)كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
 147 (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
الطابق) أفا،) إقامة  املقاومة،) شارع 

الثاني،)مكتب)24)الدار الب ضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)767)83.
686I

LE LEGALISTE

FONERIX MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

FONERIX MAROC شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 147 شارع 
املقاومة، إقامة أفا، الطابق الثاني، 
مكتب 24  - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري -.
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (27 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 FONERIX الوح د) الشريك  ذات 

 100.000 مبلغ رأسنالها) ( (MAROC

 147 درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي)

الطابق) أفا،) إقامة  املقاومة،) شارع 

الدار) (20000  -   24 مكتب) الثاني،)

الب ضاء)املغرب نت جة ل):)-.

 147 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 

الطابق) أفا،) إقامة  املقاومة،) شارع 

الدار) (20000  -  24 مكتب) الثاني،)

الب ضاء)املغرب.)

و عين:

كامل كان و) ( ( صندان) الس د)ة))

عنوانه)ا))-)-)-)-)كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

 147 (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 

الطابق) أفا،) إقامة  املقاومة،) شارع 

الثاني،)مكتب)24)الدار الب ضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841477.

687I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

CANAAN MARKET
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)

عقد تس ي9 حر ألصل تجاري

CANAAN MARKET

بنقت�سى))عقد موثق مؤرخ قي)22 

 SIMO MARCHE(يون و)2022)أعطى

 545873 املسجل بالسجل التجاري)

الب ضاء) بالدار  التجارية  باملحكنة 

التجاري) لألصل  الحر  التس ي9  حق 

عين) منر الل نون،) (،2/44 الكائن ب)

السبع)-)20000)الدارالب ضاء)املغرب)

 ( ملدة) (CANAAN MARKET لفائدة)

و) (2022 يول وز) (01 سنة تبتدئ من)

تنتهي في)30)يون و)2031)مقابل مبلغ)

شهري ق نته)20.000)درهم.

688I

second(negre

5G PLUS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

second(negre
حي املسي9ة 1 تنارة ، 11000، تنارة 

املغرب
5G PLUS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر 07 
عنارة 05 املجنوعة 1 حي النجاح 

تامسنا - 12000 تنارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
137581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 5G (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PLUS
غرض الشركة بإيجاز):)-1)التوزيع)
ب ع) (3- االلكت9ون ة) األجهزة  ب ع  (2-

أدوات املكتب ات.
عنوان املقر االجتناعي):)متجر)07 
النجاح) حي  (1 املجنوعة) (05 عنارة)

تامسنا)-)12000)تنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مروان عطاوي) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عطاوي  مروان  الس د 
يحي) س دي  تجزئة  الد  (3(6 رقم)

زعي9)12000)تنارة املغرب.
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والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) عطاوي  مروان  الس د 
يحي) س دي  تجزئة  الد  (3(6 رقم)

زعي9)12000)تنارة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) ( االبتدائ ة بتنارة)

2022)تحت رقم)2105.

68(I

الجعفري ياسين

ALYAH LOGISTICS SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الجعفري ياسين
زاوية شارع عبدهللا كنون و زنقة ابي 

جرير الط 9ي،« تسن م پالزا«، عنارة 

أ، طابق 6، مكتب 118 ، 0000)، 

طنجة املغرب

 ALYAH LOGISTICS SARLAU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي اسناع ل، اقامة موالي 

اسناع ل، رقم 22، طابق 5، رقم 

)1  - 0000) طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

131637

 05 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 ALYAH(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.LOGISTICS SARLAU

غرض الشركة بإيجاز):)وك ل نقل)

محلي و دولي.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
موالي) اقامة  اسناع ل،) موالي 
اسناع ل،)رقم)22،)طابق)5،)رقم))1  

- 0000))طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: بوعرعار) اكرام  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة اكرام بوعرعار عنوانه)ا))
الدكالي،) و شع ب  مل ل ة  زنقة  (،18
8،)اقامة مي9افلورص)) عنارة أ،)شقة)

14000)القن طرة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة اكرام بوعرعار عنوانه)ا))
الدكالي،) و شع ب  مل ل ة  زنقة  (،18
8،)اقامة مي9افلورص)) عنارة أ،)شقة)

14000)القن طرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258761.
6(0I

conseils(sarl

EDERY PROMOTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

conseils(sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم )1 طنجة، 0000)، طنجة 

املغرب
EDERY PROMOTION  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي بالص 
كاسط ار مكتب فرابي الطابق الثاني 

مكتب 33 - 0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
124687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف 9اير) (01
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 EDERY(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.PROMOTION
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
بالص) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
كاسط ار مكتب فرابي الطابق الثاني)

مكتب)33 - 0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د رفائل الدرعي):))100)حصة)

بق نة)1.000)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الدرعي  رفائل  الس د 
 7.2 كلم) سادس  محند  شارع 

السوي�سي))10000)الرااط املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) الدرعي  رفائل  الس د 
 7.2 كلم) سادس  محند  شارع 

السوي�سي))10000)الرااط املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 9اير) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)251126.
6(1I

ADVALORIS 

ITDYS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG (
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

ITDYS شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الحرية 10 الطابق  3 شقة 5 الدار 

الب ضاء الدار الب ضاء 20000 الدار 

الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558((5

 26 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

.ITDYS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

غرض الشركة بإيجاز):)تكنولوج ا)

مب عات التجارة اإللكت9ون ة ع 9)

اإلنت9نت.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الدار) (5 شقة) (3 ( الطابق) (10 الحرية)

الب ضاء)الدار الب ضاء)20000)الدار)

الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس د املهدي الخسي9ي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د املهدي الخسي9ي عنوانه)ا))

العنوان الرقم)67)أ شاطئ الدهوامي)

الب ضاء) الدار  (20000 بوزن قة)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د املهدي الخسي9ي عنوانه)ا))

العنوان الرقم)67)أ شاطئ الدهوامي)

بوزن قة)20000 20000 20000
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)67)841.
6(2I

IFCOF

ريدانيا انفست
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca(MAROC
ريدان ا انفست شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 4 املكتب 

)1 - 20000 الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
5460((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (20
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
:)ريدان ا) اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

انفست.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفضاءات التجارية.
عنوان املقر االجتناعي):)201)زنقة)
مصطفى املعاني الطابق)4)املكتب))1 

- 20000)الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د امين اوعلي):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اوعلي  امين  الس د 
اسبان ا)600)2)مرا ا اسبان ا.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) اوعلي  امين  الس د 
اسبان ا)600)2)مرا ا اسبان ا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يون و)2022)تحت رقم)827140.
6(3I

CABINET SARANOR

TETOUAN ENERGIES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET SARANOR
 AV- ALI(CHAARA(RUE 3 N° 5
 AIN(MELLOUL(TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC

TETOUAN ENERGIES شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 
طنجة شارغ واد مرت ل رقم 52 - 

3000) تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

32353
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TETOUAN ENERGIES
تاجرغاز) (: غرض الشركة بإيجاز)
مضغوط،)سائل أو مذوب.)توزيع غاز)
البوتان وال 9واان وتسويق املنتجات)

البت9ول ة ومشتقاته.
العنل ات) جن ع  عام  وبشكل 
بأحد) املرتبطة  املال ة  التجارية 

األغراض املذكورة.

طريق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  52 رقم) مرت ل  واد  شارغ  طنجة 

3000))تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 500.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الصادق) علي  عنر  اوالد  الس د 
درهم) (1.000 بق نة) حصة  (350   :

للحصة.
عثنان) علي  عنر  اوالد  الس د 
درهم) (1.000 بق نة) حصة  (150   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصادق) علي  عنر  اوالد  الس د 
زنقة) بنونة  محند  شارع  عنوانه)ا))
تطوان) ((3000  18 رقم) الجوهرة 

املغرب.
عثنان) علي  عنر  اوالد  الس د 
عنوانه)ا))شارع محند اليزيدي إقامة)
  14 شقة) (3 ط) (1 بلوك) األندلس 

3000))تطوان املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الصادق) علي  عنر  اوالد  الس د 
زنقة) بنونة  محند  شارع  عنوانه)ا))
تطوان) ((3000  18 رقم) الجوهرة 

املغرب
عثنان) علي  عنر  اوالد  الس د 
عنوانه)ا))شارع محند اليزيدي إقامة)
 14 شقة) (3 ط) (1 بلوك) األندلس 

3000))تطوان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)2150.
6(4I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

MARCA DEL MONDO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc

MARCA DEL MONDO  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عنر 

املختار )شارع طانطان)رقم )12 
شقة 4 الع ون  الع ون  70000 

الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4347(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MARCA DEL MONDO
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وا ع)
املنتجات الغذائ ة وتوزيعها)/)التجارة)
التجارة) (/ الص دالن ة) املنتجات  في 
شراء) (/ التجن ل) مستحضرات  في 
وا ع) شراء) (/ وا ع املنتجات البحرية)
قطع غ ار للدراجات النارية وكهوف)
التجارة في تفاص ل كل) (/ الدراجات.)

�سيء)وفي الطب عة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
طانطان)رقم) )شارع  املختار) عنر 
)12)شقة)4)الع ون))الع ون))70000 

الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  MARCA DEL MONDO(الشركة
درهم) (100 بق نة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ابدرار عنوانه)ا)) الس د عبد هللا 
18)حي الوحدة) شارع ابو حن فة رقم)

01)الع ون))70000)الع ون املغرب.
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والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

ابدرار عنوانه)ا)) الس د عبد هللا 
18)حي الوحدة) شارع ابو حن فة رقم)

01)الع ون))70000)الع ون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)21)أكتوار)

2022)تحت رقم)3113.
6(5I

unifiscom

ماري كيري
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري

ماري كي9ي
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
مجنوعة) أعطى  (2022 ف 9اير) (21
مدارس ماري كي9ي الخاصة املسجل)
بالسجل التجاري)541117)باملحكنة)
التجارية بالدار الب ضاء)حق التس ي9)
 1 ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
مجنوعة مدارس ماري كي9ي الخاصة)
مركز ت ط م ل)640)2))الدار الب ضاء)
ديف لواومنت) مس  لفائدة  املغرب 
 01 سنة تبتدئ من) (3 الخاصة ملدة)
ف 9اير) (28 في) تنتهي  و  (2022 مارس)
ق نته) شهري  مبلغ  مقابل  (2025

0.000))درهم.
6(6I

FUDICAIRE ISMAILI

Société IRI OUED NOUN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السنارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
Société IRI OUED NOUN شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي موالي 
رش د زنقة الحسين ولد الك حل 

رقم 34 السنارة - 72000 السنارة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
27((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Société IRI OUED NOUN
ترك ب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطاقة الشنش ة))و ته ئة املساحات)
املنتوجات) تصدير  و  الزراع ة 

الفالح ة.
عنوان املقر االجتناعي):)حي موالي)
الك حل) ولد  الحسين  زنقة  رش د 
السنارة) (72000 (- السنارة) (34 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د جنال افقي9):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: النفاوي) مبارك  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) الس د جنال افقي9 عنوانه)ا))
ايت ملول) (166 املسي9ة بلوك ج رقم)

80000)ايت ملول املغرب.
النفاوي عنوانه)ا)) مبارك  الس د 
 81000 كلن م) اسرير  واعرون  دوار 

كلن م املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حي) الس د جنال افقي9 عنوانه)ا))
ايت ملول) (166 املسي9ة بلوك ج رقم)

80000)ايت ملول املغرب
النفاوي عنوانه)ا)) مبارك  الس د 
 81000 كلن م) اسرير  واعرون  دوار 

كلن م املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)182/2022.
6(7I

ANNONCE B.O DCHEIRA

DABACHI TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 عنارة 80 مشروع الدشي9ة 
الجديدة الدشي9ة انزكان ، 86360، 

انزكان املغرب
DABACHI TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي كراج بلوك 

4 رقم 278 حي العرب ازرو ايت 
ملول - 86150 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2723(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DABACHI TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي9.
كراج) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بلوك)4)رقم)278)حي العرب ازرو ايت)

ملول)-)86150)انزكان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
334)حصة) ( (: الس د احند ينني)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس د الحسن امنوا)):))333)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 333 ( (: صغي9ي) ياسين  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ينني  احند  الس د 
باها) ايت  اشتوكة  ماسة  تس ال  حي 

87452)اشتوكة ايت باها املغرب.

عنوانه)ا)) ( امنوا) الحسن  الس د 
باها) ايت  اشتوكة  ماسة  تس ال  حي 

87452)اشتوكة ايت باها املغرب.
عنوانه)ا)) ياسين صغي9ي  الس د 
 313 شقة) (18 عنارة) املرس  اقامة 
انزكان) (86360 انزكان) الدشي9ة 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ينني  احند  الس د 
باها) ايت  اشتوكة  ماسة  تس ال  حي 

87452)اشتوكة ايت باها املغرب
عنوانه)ا)) ( امنوا) الحسن  الس د 
باها) ايت  اشتوكة  ماسة  تس ال  حي 

87452)اشتوكة ايت باها املغرب
عنوانه)ا)) ياسين صغي9ي  الس د 
 313 شقة) (18 عنارة) املرس  اقامة 
انزكان) (86360 انزكان) الدشي9ة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
25)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)2141.
6(8I

STE FIDMEK

PLAPEM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

PLAPEM شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
الوفاء 1 و 2 شقة 4 عنارة س 6)1 
مكناس - 50000 مكناس املنلكة 

املغرا ة.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.48885

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نون 9) (05 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسنالها) ( (PLAPEM
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة)



20835 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

 1(6 4)عنارة س) 2)شقة) 1)و) الوفاء)
املنلكة) مكناس  (50000 (- مكناس)
الشركة) -حل  (: ل) نت جة  املغرا ة 
االكراهات) و  للصعواات  نت حة 

املتعلقة بالنشاط التجاري للشركة.
تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 1(6 4)عنارة س) 2)شقة) 1)و) الوفاء)
املنلكة) مكناس  (50000 (- مكناس)

املغرا ة.)
و عين:

و) املت9يف  ( جنعة) الس د)ة))
عنوانه)ا))15)درب الفرنات�سي س دي)
مكناس) (50000 ملوك انوار مكناس)
املنلكة املغرا ة كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
13)غشت) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2021)تحت رقم)270.

6((I

EL MARSA CONSEIL

RAHA LAND
إعالن متعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 3)1 ، 

70000، الع ون املغرب
RAHA LAND  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

مكة فندق املسي9ة الع ون - 70000 
الع ون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.313(
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)أكتوار)2022)تم اتخاذ)

القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت الحصص,تغ ي9 الشكل)

القانوني,تغ ي9 املسي9 والتوق ع)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

ينص) الذي  (:6-7-12 رقم) بند 
ينلكها) حصة  (500 ب ع) مايلي:) على 
الس د الزين العابدين يرعاه السباعي)
لصالح الس د عثنان يرعاه السباعي

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
الى) يعهد  التس ي9والتوق ع  مايلي:)

الس دعثنان يرعاه السباعي)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغ ي9 الشكل القانوني من شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  ( املسؤول ة)
املسؤول ة)) ذات  شركة  ( الى) الوح د 

محدودة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)3135/2022.
700I

EL MARSA CONSEIL

OASISLIFE
إعالن متعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 3)1 ، 

70000، الع ون املغرب
OASISLIFE »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: واحة 
النخ ل مركز الدشي9ة  - 70000 

الع ون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.42211

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت الحصص,تغ ي9 الشكل)

القانوني)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
500)حصة ينلكها الس د) ب ع) مايلي:)
زين) الس د  لصالح  ( زعزوع) ول د 

العابدين يرعاه السباعي)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغ ي9 الشكل القانوني من شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  ( املسؤول ة)
املسؤول ة)) ذات  شركة  ( الى) الوح د 

محدودة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)3137/2022.
701I

FIDUGEC

LEGEND PROMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
LEGEND PROMO شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 46، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثاني، شقة 
رقم 6.  - 20006 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(601
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LEGEND PROMO
غرض الشركة بإيجاز):)-)االنعاش)
القوانين) عل ه  تنص  كنا  العقاري 

الجاري بها العنل.
الشراء،) االستغالل،) االدارة،) (-
الب ع،)الكراء)لكل املنتلكات املنقولة)

و الثابتة.
العنل ات) كل  عامة  بصفة  و  (-
الصناع ة) أو  املال ة،) التجارية،)
املنقولة و الثابتة التي تد ل في اطار)

الهدف االجتناعي للشركة..
عنوان املقر االجتناعي):)46،)شارع)
الزرقطوني،)الطابق الثاني،)شقة رقم)

6.  - 20006)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: الصالحي) هشام  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د حسن بن9امي):))250)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.

الس د عبد الفتاح مستع د):))250 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د عنار التون�سي):))250)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د هشام الصالحي عنوانه)ا))
الرياض س دي املختار شيشاوة) حي 

41000)شيشاوة املغرب.
عنوانه)ا)) بن9امي  حسن  الس د 
دوار الصوالحة اوالد افرج الجديدة)

24302)الجديدة املغرب.
مستع د) الفتاح  عبد  الس د 
عنوانه)ا))دوار الهواورة س دي رحال)

الشاطئ)26175)برش د املغرب.
عنوانه)ا)) التون�سي  عنار  الس د 
دوار الهواورة س دي رحال الشاطئ)

26175)برش د املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د هشام الصالحي عنوانه)ا))
الرياض س دي املختار شيشاوة) حي 

41000)شيشاوة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)65)842.
702I

STE FIDMEK

 CENTRE AL FIRDAOUS DE
KINESITHERAPIE S.N.C

شركة التضامن
حل شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

 CENTRE AL FIRDAOUS DE



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20836

KINESITHERAPIE S.N.C شركة 
التضامن)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 2) 
مكرر مرجان 2 مكناس - 50000 

مكناس املنلكة املغرا ة.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.45541

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 شتن 9) (23 في) املؤرخ 
 CENTRE AL التضامن) شركة  حل 
 FIRDAOUS DE KINESITHERAPIE
 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (S.N.C
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
2))مكرر مرجان)2)مكناس)-)50000 
ل) نت جة  املغرا ة  املنلكة  مكناس 
االكراهات) و  للصعواات  نت جة  (:
للشركة) التجاري  بالنشاط  املتعلقة 

ثم حل الشركة.
رقم) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
مكناس املنلكة) (2 مكرر مرجان) ((2
املنلكة) مكناس  (50000 املغرا ة)

املغرا ة.)
و عين:

و) بنعزيزي  ( فردوس) الس د)ة))
زنقة الفوارات الطابق) ((4 عنوانه)ا))
الب ضاء) الدار  معاريف  (2 شقة) (1
املنلكة) الب ضاء) الدار  (20000

املغرا ة كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
13)غشت) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2021)تحت رقم))26.
703I

مكتب بازوك للنحاسبة

 Sté EXPLOITACIONES
MINERAS GALAICO-

MAROC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

مكتب بازوك للنحاسبة
زنقة امالل رقم154 س دي بوملان 

كردم ت تنجداد الرش دية ، 
52600، تنجداد املغرب

 Sté EXPLOITACIONES
  MINERAS GALAICO-MAROC

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر ايت 
عاصم فركلةالعل ا كلن نةالراشدية 

- 52600 تنجداد املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.102(1

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نسيب) هشام  )ة)) الس د) تفويت 
 120 حصة اجتناع ة من أصل) (30
 ANTONIO((حصة لفائدة))الس د))ة
 23 بتاريخ) ( (RODRIGUEZ  ANLLO

شتن 9)2022.
نسيب) هشام  )ة)) الس د) تفويت 
 120 حصة اجتناع ة من أصل) (30
 NIVARDO((حصة لفائدة))الس د))ة
شتن 9) (23 بتاريخ) ( (REGO VALLE

.2022
نسيب)) هشام  )ة)) الس د) تفويت 
 120 حصة اجتناع ة من أصل) (30
 MANUEL )الس د))ة)) حصة لفائدة)
 23 بتاريخ) (RODRIGUEZ LOPEZ

شتن 9)2022.
نسيب) هشام  )ة)) الس د) تفويت 
 120 حصة اجتناع ة من أصل) (30
 JOSE )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 
FIDALGO OTERO)بتاريخ)23)شتن 9)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)2022/870.
704I

STE FIDMEK

DECAMA TEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

DECAMA TEX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

السفلي رقم 138 زنقة 20 حي االمان 
مكناس - 50000 مكناس املنلكة 

املغرا ة.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.37055

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 مارس) (22 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 DECAMA الوح د) الشريك  ذات 
درهم) (30.000 مبلغ رأسنالها) ( (TEX
الطابق) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
السفلي رقم)138)زنقة)20)حي االمان)
املنلكة) مكناس  (50000 (- مكناس)
املغرا ة نت جة ل):)-نت جة للصعواات)
بالنشاط) املتعلقة  االكراهات  و 

التجاري للشركة تم حل الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب الطابق)
السفلي رقم)138)زنقة)20)حي االمان)
املنلكة) مكناس  (50000 (- مكناس)

املغرا ة.)
و عين:

الس د)ة))عناد))ديب و عنوانه)ا))
تجزئة القايد ع اد اطلس) (137 رقم)
املنلكة) مكناس  (50000 مكناس) (2

املغرا ة كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
13)غشت) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2021)تحت رقم)271.
705I

CRA CONSEIL

 SOCIETE SUPERMARCHE
MAHA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

CRA CONSEIL
)2, شارع محند السادس عنارة 

ف1 رقم 12 ، 20500، الدار 
الب ضاء املغرب

 SOCIETE SUPERMARCHE
MAHA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 466 

تجزئة الل نون ليساسفة  - 0)201 
الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.114367
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
 SOCIETE SUPERMARCHE
 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (MAHA
 466 درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي)
 201(0 (- ( تجزئة الل نون ليساسفة)
(: ل) نت جة  ( املغرب) الب ضاء) الدار 

التوقف عن العنل.
 466 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
 201(0 (- ( تجزئة الل نون ليساسفة)

الدار الب ضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( بنسع د) ( ( إينان) الس د)ة))
الل نون) تجزئة  (337 عنوانه)ا))
الب ضاء) الدار  (201(0 ( ليساسفة)

املغرب))كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
 466 (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 

تجزئة الل نون ليساسفة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)8)8431.
706I

CAC PARTNERS

BF PRODUCTS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CAC PARTNERS
 45Lotissement  Guynemer  Bd
 Al(Abtal  Casablanca-Maroc

 45Lotissement  Guynemer  Bd
 Al(Abtal  Casablanca-Maroc،
MAROC 20000، الدار الب ضاء



20837 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

BF PRODUCTS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 117 شارع 
إبن املني9، إقامة الزرقة، الطابق 
األول، الشقة رقم 2 املعاريف - 

20000 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

56000(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 BF (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PRODUCTS
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النظافة) منتجات  جن ع  في 
واملنتجات الزراع ة واملواد الغذائ ة)

واملستلزمات املكتب ة وغي9ها)؛
أنواع) جن ع  وتصدير  استي9اد 
أو) البضائع  أو  املنتجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات)؛
وسنسرة) وتجارة  وا ع  شراء)
جن ع) وتوزيع  وتسويق  وتنث ل 

األش اء)واملواد الخام والسلع)؛
و دمات) منتجات  في  التجارة 
واملواد) املعلومات  تكنولوج ا 
اإلعالن ة والهواتف واألجهزة اللوح ة)

وامللحقات)؛
املتعلقة) الخدمات  تقديم 
واإلعالن) املعلومات  بتكنولوج ا 

واالتصاالت)؛
تأجي9 اللوحات اإلعالن ة)؛

التسويق) (، الرقن ة) االتصاالت 
الرقمي)؛

الب ان ة وتصن م)  دمة الرسوم 
الشعار وامللصق والنشرات والكتيبات)

؛
التجارة) برنامج  تشغ ل 

اإللكت9ون ة)؛)تطوير املوقع)؛
إدارة وسائل التواصل االجتناعي؛

إصدار الدالئل والخرائط)؛

تطوير الويب والجوال)؛
تنظ م األحدات)؛

أو) ( والب ع) جن ع عنل ات الشراء)
التجارة الوطن ة والدول ة واالستي9اد)
والتصدير والتوزيع لجن ع املنتجات)

والسلع غي9 املحظورة)،
املشاركة)،)املباشرة أو غي9 املباشرة)
األعنال) أو  العنل ات  جن ع  في  (،
التجارية أو الشركات التي قد تكون)
باألنشطة) بشكل  اص  مرتبطة 

املذكورة أعاله)؛
املعامالت) جن ع  (، عام) وبشكل 
واملال ة) والتجارية  الصناع ة 
واملنقولة وغي9 املنقولة التي قد تكون)
مرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر)
بغرض الشركة وأي غرض مشابه أو)
ذي صلة قد يشجع على توس عها أو)

تطويرها.
 117 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الزرقة،) إقامة  املني9،) إبن  شارع 
الطابق األول،)الشقة رقم)2)املعاريف)

- 20000)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د املهدي فرتات):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: ( بورح لة) أحند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فرتات  املهدي  الس د 
تجزئة املنارم س،)02)عنارة ه،)شقة)
الب ضاء) الدار  (20000 االلفة) (1(

املغرب.
)عنوانه)ا)) الس د أحند بورح لة)
(،5 ش) اصفوديل  زنقة  (، (27 رقم)
الب ضاء) الدار  (20000 املعاريف)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) فرتات  املهدي  الس د 
تجزئة املنارم س،)02)عنارة ه،)شقة)
الب ضاء) الدار  (20000 االلفة) (1(

املغرب

)عنوانه)ا)) الس د أحند بورح لة)
(،5 ش) اصفوديل  زنقة  (، (27 رقم)
الب ضاء) الدار  (20000 املعاريف)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84337.

707I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BUILD2GETHER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
BUILD2GETHER  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زينيت 

بيزنيس زنقة مسلم بوكار الشقة 14 
باب دكالة  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(5(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (23
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BUILD2GETHER
غرض الشركة بإيجاز):)املباني)

)مطور العقارات
اإلنشاءات) أو  األعنال  مقاول  (

املختلفة.
زينيت) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 14 بيزنيس زنقة مسلم بوكار الشقة)
باب دكالة))-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 60 ( (: نورالدين) معروف  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د معروف عنرو):))40)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

نورالدين) معروف  الس د 
 180 رقم) كولف  اركان  عنوانه)ا))

طسلطانت)40000)مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) عنرو  معروف  الس د 
طسلطانت) (180 رقم) كولف  اركان 

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
نورالدين) معروف  الس د 
 180 رقم) كولف  اركان  عنوانه)ا))

طسلطانت)40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
07)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140158.

708I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ATLAS LIONS MUAY THAI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
  ATLAS LIONS MUAY THAI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
مهدي 2 شارع بن تاشفين رقم 1 
ج ايز - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2021 غشت) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20838

  CHAKIB )ة)) الس د) تفويت 
MARBI  1.000)حصة اجتناع ة من)
الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة))HLELA REZKALLAH))بتاريخ)24 

غشت)2021.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140602.
70(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ATLAS LIONS MUAY THAI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
  ATLAS LIONS MUAY THAI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
مهدي 2 شارع بن تاشفين رقم 1 
ج ايز - 40000 مراكش املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 24)غشت) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 
REZKALLAH  HLELA))كنسي9 وح د

تبعا إلقالة مسي9.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140602.
710I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

STARLETS LE MATOU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

STARLETS LE MATOU  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي ملتقى 
شارع محند الخامس و زنقة سبو 

اقامة GENEROS - 40000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ابجاو) عادل  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
أكتوار) (12 بتاريخ) برج كي  فاطنة 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140605.
711I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

STARLETS LE MATOU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
STARLETS LE MATOU   شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي ملتقى 
شارع محند الخامس و زنقة سبو 

اقامة GENEROS - 40000 مراكش 
املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)أكتوار)2022)تم تع ين)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

برج كي فاطنة كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140605.
712I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BONETTI INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
إضافة تسن ة تجارية أو شعار)

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
BONETTI INVEST  »شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي س دي 

بن سل نان درب س دي احند 
السو�سي 178 املدينة  - 23000 بني 

مالل املغرب.
»إضافة تسن ة تجارية أو شعار«
رقم التق  د في السجل التجاري: -.

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
DAR BALIBRA

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140601.
713I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YLIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
YLIM  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال 9دعي رقم 02 ج ليز - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شوف)) ياسين  )ة)) الس د) تفويت 

 100 حصة اجتناع ة من أصل) (24

 TATON )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

 ép.(CHOUF(MARLENE(((ODETTE

PATRICIA)بتاريخ)13)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)))1405.

714I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YLIM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 

عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

YLIM شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتناعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال 9دعي رقم 02 ج ليز - 40000 

مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)أكتوار)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤول ة املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

الوح د«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)))1405.

715I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EVENT 2804
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
EVENT 2804 شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال 9دعي رقم 02 ج ليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13000(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 EVENT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.2804
إدارة دار) (: غرض الشركة بإيجاز)

الض افة.
ساحة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000 (- ج ليز) (02 رقم) ال 9دعي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)))))درهم،)

مقسم كالتالي:
 SMITS STEPHANE الس د)
حصة) (EMMANUEL W :  100

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 SMITS STEPHANE الس د)

عنوانه)ا)) (EMMANUEL W

.Belgique(-(-(Belgique

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

 SMITS STEPHANE الس د)

عنوانه)ا)) (EMMANUEL W

Belgique(-(-(Belgique

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140655.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZAHRET EL SHAM
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 

عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

ZAHRET EL SHAM شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل 

التجاري رقم 04 ملتقى شارع عبد 

الكريم الخطابي و شارع عالل 

الفا�سي إقامة عين حن دة 2 عنارة 

س مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري -.

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))سع د بومزوغ)) تفويت الس د)

 100 حصة اجتناع ة من أصل) (25

حصة لفائدة))الس د))ة))عبداللط ف)

مزوز بتاريخ)06)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)7)1407.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 NEDJMA CONSEILS ET
FORMATION

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 NEDJMA CONSEILS ET
FORMATION  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال 9دعي رقم 02 ج ليز مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(247
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 NEDJMA CONSEILS ET  :

.FORMATION
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
)تدريب) الخدمة) عنل ات  إدارة 

النظافة).
واملتاجر) املتاجر  تنظ ف  مقاول 

والشقق.
بواسطة) تطهي9  منشأة  تشغ ل 

عنل ات م كان ك ة أو ك ن ائ ة.
ساحة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
ال 9دعي رقم)02)ج ليز مراكش)40000 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  MINZIO OLIVIERO : الس د)
75)حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 LEFAUCHEUX JULIE الس دة)
حصة) (ANNE CAROLINE  :  25

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 MINZIO OLIVIERO الس د)
 ROUTE DU PORT  170 عنوانه)ا))
D ARCIATT CRECHES-SUR-

SAONE 71680))-)فرنسا.
 LEFAUCHEUX JULIE الس دة)
 170 ANNE CAROLINE))عنوانه)ا))
 ROUTE DU PORT D ARCIATT
 -  CRECHES-SUR-SAONE 71680

فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 MINZIO OLIVIERO الس د)
 ROUTE DU PORT  170 عنوانه)ا))
D ARCIATT CRECHES-SUR-

SAONE)-)-)فرنسا
 LEFAUCHEUX JULIE الس دة)
 170 ANNE CAROLINE))عنوانه)ا))
 ROUTE DU PORT D ARCIATT
CRECHES-SUR-SAONE)-)-)فرنسا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (27 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)767)13.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JULIE POPPINS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
JULIE POPPINS  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال 9دعي رقم 02 ج ليز - 40000 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (17
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 JULIE (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.POPPINS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعنال أو تشي د مختلفة
أعنال الديكور أو الز رفة

 دمة كونسي9ج.
ساحة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000 (- ج ليز) (02 رقم) ال 9دعي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)))))درهم،)

مقسم كالتالي:
 LEFAUCHEUX JULIE الس دة)
حصة) (ANNE CAROLINE :  75

بق نة)100)درهم للحصة.
  MINZIO OLIVIERO : الس د)
25)حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 LEFAUCHEUX JULIE الس دة)
 20 عنوانه)ا)) (ANNE CAROLINE
 RUE  DES COURS 71570 LA
 -  -   CHAPELLE DE GUINCHAY

فرنسا.
 MINZIO OLIVIERO الس د)
 RUE  DES COURS  20 عنوانه)ا))
 71570 LA CHAPELLE DE

GUINCHAY))-)-)فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
 LEFAUCHEUX JULIE الس دة)
 20 عنوانه)ا)) (ANNE CAROLINE
 RUE  DES COURS 71570 LA
 -  -   CHAPELLE DE GUINCHAY

فرنسا

 MINZIO OLIVIERO الس د)
 RUE  DES COURS  20 عنوانه)ا))
 71570 LA CHAPELLE DE

GUINCHAY))-)-)فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (27 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)766)13.

71(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KAOUS KOLLECTIONS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 تسن ة الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
KAOUS KOLLECTIONS  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي امللك 

املسمى THEOJAN حي بوملهارز رقم 
44 زنقة محند البقال  - 40000 

مراكش املغرب.
تغ ي9 تسن ة الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري - 
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2021)تم تغ ي9) 07)أكتوار) املؤرخ في)
 KAOUS« من) الشركة  تسن ة 
 J&K« إلى) (« (KOLLECTIONS

.«(KOLLECTION
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 9) (07 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2021)تحت رقم)130410.

720I

الع ون استشارات

AGRICOLE JRAIFIA (S.A.J(
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

الع ون استشارات
رقم 31 شارع االمي9 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
)AGRICOLE(JRAIFIA (S.A.J شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي االمي9 
ولي العهد شارع املحجوب ولد 

الراحة   - 71000 بوجدور  املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.43147

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (1( في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (4.(00.000«
 5.000.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)3140.
721I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

SOLAR GREEN OULMES
إعالن متعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س دي محند ، 15000، 
الخنيسات املغرب

SOLAR GREEN OULMES »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: حي األمل 
بلوك رقم 03 واملاس املركز - 15102 

واملاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.2(083

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)مارس)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجتناعبة  حصة  (500 تفويت)
الس د عبد الفتاح البوعزاوي لفائدة)
الس د رحو بادوزي و تع ين الس د رحو)
بادوزي كوك ل للشركة بعد استقالة)
الس د عبد الفتاح البوعزاوي و تغ ي9)
شركة) من  للشركة  القنوني  الشكل 
شركة) الى  محدودة  مسؤول ة  دات 
بشريك) محدودة  مسؤول ة  دات 

وح د مع تغ ي9 الهدف االجتناعي و)
الهدم واعنال) اعنال  ( دلك بحدف)
الهندس ة) األعنال  و  االصالح 
الريف ة و الطاقة الشنس ة و تقديم)
تجارة) و  منبت  إضاافة  و  الخدمات 

النحل والح وانات و العلف
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص) الذي  (:8 و) 3و7) رقم) بند 
تفويت الحصص و تغ ي9) على مايلي:)

الهدف االجتناعي)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

أبريل)2022)تحت رقم)158.
722I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

ABOURANIA  IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT(N° 10 AVENUE
 MOHAMED(DOUIRI(KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC
 ABOURANIA  IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : عنارة 
417 الشقة رقم 1 مجنوعة 106 
الضحى - 14000 القن طرة املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.4(511
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (03 في) املؤرخ 
 ABOURANIA  IMMOBILIER حل)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة)417 
106)الضحى) 1)مجنوعة) الشقة رقم)
نت جة) املغرب  القن طرة  (14000  -

النعدام سوق الشغل.
و عين:

و) عاللي  ( الكريم) عبد  الس د)ة))
تجزئة ال انس) (152( رقم) عنوانه)ا))
 14000 ( مهدية) (2 الشطر) دارنا 
)ة)) كنصفي) املغرب  القن طرة 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

وفي عنارة) (2022 أكتوار) (03 بتاريخ)

 106 مجنوعة) (1 رقم) الشقة  (417

الضحى)-)14000)القن طرة املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3074).

723I

STE AUCOGEST SARL

AZARZAY NEGOCE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

AZARZAY NEGOCE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم )5 
زنقة 2201 الدشي9ة الجهادية انزكان 

- 86350 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

27223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AZARZAY NEGOCE

-األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

ااملختلفة او بناء.

تجهيزات) جن ع  توزيع  و  -ب ع 

املكتب.

-التجارة بجن ع اعنالها..

 5( رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
زنقة)2201)الدشي9ة الجهادية انزكان)

- 86350)انزكان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د الخراض عبد هللا):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) عبد  الخراض  الس د 
عنوانه)ا))رقم))1)زنقة)2201)ت كمي)
انزكان) (86350 اوفال الدشي9ة انزكان)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
هللا) عبد  الخراض  الس د 
عنوانه)ا))رقم))1)زنقة)2201)ت كمي)
انزكان) (86350 اوفال الدشي9ة انزكان)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
25)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)1127.
724I

STE AUCOGEST SARL

VINISIA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
VINISIA TRANS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 140 

بلوك د حي الزيتون ت كوين - 80000 
اكادير املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.361(3
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»رقم)140)بلوك د حي الزيتون ت كوين)

»اكي) إلى) املغرب«) اكادير  (80000  -
(- اوزروك الجهادية الفالح ة ت كوين)

80000)اكادير))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)56)118.
725I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

SOCOBATRA - صوكوباطرا
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC

SOCOBATRA - صوكوااطرا 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

تارودانت، رقم 23، مرسا   - 70000 
الع ون املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.201(1
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) ((.700.000«
»300.000)درهم«)إلى)»10.000.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احت اطي أو)
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)7/22)30.
726I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

PRESTO RENT CAR
إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 3000)، تطوان 

املغرب
PRESTO RENT CAR »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

جبل طواقال زنقة د قم 01 تطوان - 
3000) تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.2(785
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 333 تفويت) على  املصادقة  مايلي:)
بق نة) واحدة  كل  اجتناع ة  حصة 
درهم من طرف الس د) (100 اسن ة)
عبد الجبار اعلوش الحامل لبطاقة)
 L380308 عدد) الوطن ة  التعريف 
الخطاب) نس نة  الس دة  لفائدة 
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
 333 تفويت) و  (BJ454578 عدد)
حصة من طرف الس د حنزة العولة)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الس دة) لفائدة  (L524078 عدد)

نس نة الخطاب.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة) على  واملصادقة  املوافقة 
الس د حنزة العولة من مهام مسي9)
التس ي9) ملدة  ذمته  إبراء) و  الشركة 

ابراءا كامال.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
حنزة) الس د  تع ين  على  املوافقة 
التعريف) لبطاقة  الحامل  حنة،)
مسي9ا) (،BL157702 عدد) الوطن ة 

للشركة ملدة سنة واحدة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
قبول و املصادقة على تنازل الس د)
الجاري) الحساب  على  العولة  حنزة 
درهم) (37400000 بنبلغ) للشركاء)
لفائدة الشريك الس د رش د النوري،)
في املقابل تنازل عن اعت9اف و التزام)
بنبلغ قدره)0000.00)2)درهم املوقع)
بتاريخ)07/2022/)1)واملصادق عل ه)
لدى مكتب إثبات اإلمضاء)تحت عدد)

16105)بتاريخ)07/2022/)1



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20842

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
أسنائهم) ذكر  ارتي  الشركاء) ساهم 
الس دة) املساهنات النقدية التال ة:)
66600.00)درهم و) نس نة الخطاب)
ما) (33400.00 الس د رش د النوري)

مجنوعه)100000.00)درهم.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حدد رأسنال الشركة في مبلغ مائة)
درهم)) (100.000.00( درهم) ألف 
مقسنة إلى ألف حصة))1000)حصة))
100,00درهم) منها) واحدة  كل  ق نة 
حسب) مخولة للشركاء) )مائة درهم))
نسبة مساهنتهم في رأس املال كالتالي:)
666)حصة) الس دة نس نة الخطاب)
و الس د رش د النوري)334)حصة ما)

مجنوعه)1000)حصة.
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
مجنوعة) أو  شخص  الشركة  يسي9 
املختارين) الذات ين  األشخاص  من 
من بين الشركاء)أو  ارجهم بالقانون)
و) للشركاء.) عادي  بقرار  أو  األسا�سي 
لقد قرر الشركاء)تع ين الس د))حنزة)
حنة كنسي9 للشركة ملدة سنة واحدة))

و هو ال�سيء)الذي قبله.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)28)أكتوار)

2022)تحت رقم))8)1.

727I

bemultico((ب نولت كو

KIMO LIGHT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  ب نولت كو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

KIMO LIGHT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
السفلي في الرقم 60 تجزئة املنتزه 
التوس ع مجاط - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
574(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 KIMO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.LIGHT
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء
نقل البضائع لحساب الغي9)اقل)

من)3.5)طن)
تاجر بالتقس ط.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
املنتزه) تجزئة  (60 الرقم) في  السفلي 
مكناس) (50000 (- مجاط) التوس ع 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د تعرابت عبد الكريم)):))500 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
500)حصة) ( (: الس د وتهو محند)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكريم)) عبد  تعرابت  الس د 
عنوانه)ا))دوار ايت الغوالي ايت سومر)
 15010 الخنيسات) م نون  ايت 

الخنيسات املغرب.
عنوانه)ا)) محند  وتهو  الس د 
 02 رقم) (08 عنارة) مدينتي  اقامة 
شطر)03)ال 9نو�سي الب ضاء)20600 

الدار))الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الكريم)) عبد  تعرابت  الس د 
عنوانه)ا))دوار ايت الغوالي ايت سومر)
 15010 الخنيسات) م نون  ايت 

الخنيسات املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
24)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3886.
728I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

J&K KOLLECTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
J&K(KOLLECTION  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي امللك 

املسمى THEOJAN حي بوملهارز رقم 
44 زنقة محند البقال - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري -.
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2021 أكتوار) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الس د))ة))مصطفى قوس)
 100 حصة اجتناع ة من أصل) (50
حصة لفائدة))الس د))ة))نادية زوا دة)

قوس بتاريخ)07)أكتوار)2021.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجن 9) (07 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2021)تحت رقم)130410.
72(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

J&K KOLLECTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

J&K(KOLLECTION  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
و عنوان مقرها االجتناعي امللك 

املسمى THEOJAN حي بوملهارز رقم 
44 زنقة محند البقال - 40000 

مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري -.
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتوار)2021)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤول ة) إلى) الوح د«)

املحدودة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 9) (07 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2021)تحت رقم)130410.

730I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

J&K KOLLECTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
J&K(KOLLECTION  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس رقم 112 الشقة ب1 
ج ليز - 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري -.
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم)) (2021 أكتوار) (07 في) املؤرخ 
الحالي) االجتناعي  املقر  ( تحويل)
الخامس) »شارع محند  للشركة من)
رقم)112)الشقة ب1)ج ليز)-)40000 
املسمى) »امللك  إلى) املغرب«) مراكش 
 44 رقم) بوملهارز  حي  (THEOJAN
زنقة محند البقال)-)40000)مراكش))

املغرب«.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 9) (07 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2021)تحت رقم)130410.
731I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

J&K KOLLECTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
J&K(KOLLECTION   شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي امللك 

املسمى THEOJAN حي بوملهارز رقم 
44 زنقة محند البقال - 40000 

مراكش املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري -.
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتوار)2021)تم تع ين)
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))بنيس)

نادية زوا دة كنسي9 آ ر
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 9) (07 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2021)تحت رقم)130410.
732I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

J&K KOLLECTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 نشاط الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
J&K(KOLLECTION  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي امللك 

املسمى THEOJAN حي بوملهارز رقم 
44 زنقة محند البقال - 40000 

مراكش املغرب.
تغ ي9 نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري -.
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2021)تم تغ ي9) 07)أكتوار) املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»مقاول لتزيين أو)
وتخط ط) والديكور  الشقق  توج ه 

املباني.
إلى) املباني.«) وتخط ط  ز رفة  (

»بيت الض افة أو رياض))مشغل)
*)مطعم))مشغل)

واملشاريع) األعنال  إدارة  (*
الس اح ة

األطراف) ومؤسسات  متعهد  (*
واألحداث«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 9) (07 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2021)تحت رقم)130410.

733I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

J&K KOLLECTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

إضافة تسن ة تجارية أو شعار)

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال 9دعي 
عنارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
J&K(KOLLECTION  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: امللك 

املسمى THEOJAN حي بوملهارز رقم 
44 زنقة محند البقال - 40000 

مراكش املغرب.
»إضافة تسن ة تجارية أو شعار«
رقم التق  د في السجل التجاري: -.

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تقرر) (2021 أكتوار) (07 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 THEOJAN

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجن 9) (07 بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2021)تحت رقم)130410.

734I

tob(travaux(divers

SYMA AGENCY
إعالن متعدد القرارات

tob(travaux(divers
حي ولي العهد زنقة الل نون رقم 

الدار 11 الع ون الع ون، 70000، 
الع ون املغرب

SYMA AGENCY »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: حي 
الوحدة 02 شارع دبي رقم 05 

الع ون - - الع ون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.4041(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغ ي9 النشاط االجتناعي للشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين مسي9ين اثنين للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين مسي9ين اثنين للشركة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم))314.

735I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

C.F.C MULTI-SERVICES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
21  اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، 70001، 
طنجة املغرب

C.F.C MULTI-SERVICES شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي اسناع ل اقامة لوا لس 
الطابق االول رقو 53  - 0000) 

طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 C.F.C (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.MULTI-SERVICES
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشاريع والتجارة)،
مشغل) (، مشغل محطة الخدمة)
مشغل) (، امللعب) مشغل  (، املقهى)

املطعم)،
النقل املحلي والدولي للبضائع)،

ب ع وتوزيع زيوت وفالتر الس ارات.
املعدات) وا ع  وشراء) تجارة 
الصناع ة) للنشاريع  واللوازم 

والعقارية والتخط ط العنراني.
وتشخ ص) الخ 9اء) مشورة 
املشاريع واملنشآت الفن ة والصناع ة.
والتجارة) والتصدير  االستي9اد 
بأي شكل من األشكال لجن ع السلع)
واملعدات) وارالت  الخام  واملواد 
الغ ار) وقطع  والتوريدات  واألجهزة 
الصناع ة) بالقطاعات  املتعلقة 

والعقارية والتخط ط العنراني.
استي9اد وتصدير وتوزيع وتسويق)
واملعدات) واملواد  املنتجات  جن ع 

واملواد الغذائ ة من أي نوع كانت...
تنث ل جن ع الشركات أو العالمات)

التجارية املغرا ة أو األجنب ة.
شراء)وا ع قطع الغ ار املستعنلة)

والجديدة.
ب ع وتوزيع جن ع أنواع قطع غ ار)

الس ارات
وتشخ ص) الخ 9اء) مشورة 
املشاريع واملنشآت الفن ة والصناع ة.
والتجارة) والتصدير  االستي9اد 
بأي شكل من األشكال لجن ع السلع)
واملعدات) وارالت  الخام  واملواد 
الغ ار) وقطع  والتوريدات  واألجهزة 
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الصناع ة) بالقطاعات  املتعلقة 
والعقارية والتخط ط العنراني.

استي9اد وتصدير وتوزيع وتسويق)
واملعدات) واملواد  املنتجات  جن ع 

واملواد الغذائ ة من أي نوع كانت...
املعامالت) جن ع  (، عام) واوجه 
والصناع ة) واملال ة  التجارية 
أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية 
غي9 مباشر باألش اء)املذكورة أعاله أو)
أي غرض آ ر مشابه أو مرتبط لتعزيز)

تطويره بأي شكل من األشكال.
املعامالت) جن ع  (، أعم) وبشكل 
املال ة والتجارية والصناع ة واألوراق)
تكون) قد  التي  والعقارية  املال ة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر)
بأش اء) أو  أعاله  املذكورة  باألش اء)

مناثلة أو ذات صلة بأوسع طريقة..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
لوا لس) اقامة  اسناع ل  موالي 
 (0000  -   53 رقو) االول  الطابق 

طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: برهون) سن ة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 800 ( (: ( ال وسفي) الس د محند 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 200 (: برهون) سن ة  الس دة 

بق نة)100)درهم.
 800 (: ( ال وسفي) محند  الس د 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) برهون  سن ة  الس دة 
 (0000 مرشان) (1 رقم) رومنة  زنقة 

طنجة املغرب.
الس د محند ال وسفي))عنوانه)ا))
طنجة) ((0000 العومة) الكنبورية 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) برهون  سن ة  الس دة 
 (0000 مرشان) (1 رقم) رومنة  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)12043.
736I

PRESCOF

ECOLE YASMINE PRIVE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 تسن ة الشركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
ECOLE YASMINE PRIVE شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجتناعي 236 بلوك 
ب أوالد أوج ه  - 14020 القن طرة 

املغرب.
تغ ي9 تسن ة الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
4737(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم تغ ي9) (2022 أبريل) (21 املؤرخ في)
 ECOLE« من) الشركة  تسن ة 
 ECOLE« إلى) (»YASMINE PRIVE

.»GOLDEN YASMINE PRIVE
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3031).
737I

zeya

ste audoune
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)
عقد تس ي9 حر ألصل تجاري

ste(audoune
بنقت�سى))عقد عرفي مؤرخ قي)05 
 ste( audoune أعطى) (2021 يول وز)
 40873 التجاري) بالسجل  املسجل 
حق) بنكناس  التجارية  باملحكنة 
التس ي9 الحر لألصل التجاري الكائن)
ب مكتب رقم)١١)عنارة رقم)٣)اقامة)
عبد) بن  عالل  شارع  الكبي9  الشارع 
هللا الطابق)٢  - 30000)فاس املغرب)

 2 ملدة) (ste( audition( tech لفائدة)
و) (2021 غشت) (01 سنة تبتدئ من)
تنتهي في)31)يول وز)2023)مقابل مبلغ)

شهري ق نته)25.000)درهم.
738I

BUREAU ESSOUFYANI

LUX CAR SUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

LUX CAR SUD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الشهداء زنقة واد املخازن رقم 02 
مكرر - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
434(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (24
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LUX (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CAR SUD
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ارات.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 02 رقم) املخازن  واد  زنقة  الشهداء)

مكرر)-)70000)الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بصي9) ابراه م  س دي  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بصي9) ابراه م  س دي  الس د 
ب) بلوك  السالم  توسعة  عنوانه)ا))

رقم)15 72000)السنارة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
بصي9) ابراه م  س دي  الس د 
ب) بلوك  السالم  توسعة  عنوانه)ا))

رقم)15 72000)السنارة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)24)أكتوار)

2022)تحت رقم)3123.
73(I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

CAP DARAA TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT(N° 10 AVENUE
 MOHAMED(DOUIRI(KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC
CAP DARAA TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 114 بلوك 

ن  الحوزية - 14000 القن طرة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.46181
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
تع ين مسي9 جديد لشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت الحصص

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
تع ين مسي9 جديد للشركة الس د)ة))
حجام عنر كنسي9 وح د تبعا لقبول)

استقالة املسي9.
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بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
تفويت الس د) (: تنت املصادقة على)
)ة))فاطنة الزهراء)حجام)300)حصة)
حصة) (300 أصل) من  اجتناع ة 
عنر حجام بتاريخ) )ة)) لفائدة الس د)
)ة)) 2022.)تفويت الس د) 18)أكتوار)
اجتناع ة) حصة  (300 حجام) يسرا 
حصة لفائدة الس د) (300 من أصل)
أكتوار) (18 بتاريخ) حجام  عنر  )ة))
سعاد) )ة)) الس د) تفويت  (.2022
حصة اجتناع ة من) (400 االعت قي)
)ة)) حصة لفائدة الس د) (400 أصل)

عنر حجام بتاريخ)18)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3016).
740I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

CRAFT WORK
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
CRAFT WORK شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 84 تجزئة 
الع ون 2  شارع املنلكة العرا ة 

السعودية  إقامة العزيزية الطابق 
االول رقم 11 طنجة  طنجة  0000) 

طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 CRAFT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.WORK
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتنوعة..
عنوان املقر االجتناعي):)84)تجزئة)
العرا ة) املنلكة  شارع  ( (2 الع ون)
الطابق) العزيزية  إقامة  ( السعودية)
االول رقم)11)طنجة))طنجة))0000) 

طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
الس د نور الدين ركراكي):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د نور الدين ركراكي عنوانه)ا))
 60000 الحي الحسني ال 9كاني وجدة)

وجدة))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د نور الدين ركراكي عنوانه)ا))
 60000 الحي الحسني ال 9كاني وجدة)

وجدة))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)12025.

741I

h(plus(conseil

H PLUS CONSEILS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

h(plus(conseil
 RUE(BEN(AICHA(IMM 2 APP 25
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

maroc

H PLUS CONSEILS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 4، تجزئة 
الحسن ة، عنارة األدريس ة زينب، 

الطابق األول، جليز - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.6(88(
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)22)غشت)2022)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 
عنارة) الحسن ة،) تجزئة  (،4« من)
األدريس ة زينب،)الطابق األول،)جليز)
»رقم) إلى) مراكش املغرب«) (40000  -
الرابع،) الطابق  سامي،) عنارة  (،1(
مراكش)) (40000 (- ( (،1 ب) املسي9ة 

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)11344.
742I

BUREAU ESSOUFYANI

L.A.F.F  TARNS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
L.A.F.F  TARNS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي موالي 
رش د شارع املغرب العربي رقم 87 
بلوك ف - 70000 الع ون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4351(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
  L.A.F.F(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.TARNS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
عنوان املقر االجتناعي):)حي موالي)
 87 رقم) العربي  املغرب  رش د شارع 

بلوك ف)-)70000)الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د علي العلوي):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العلوي  علي  الس د 

الع ون)70000)الع ون املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) العلوي  علي  الس د 

الع ون)70000)الع ون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)25)أكتوار)

2022)تحت رقم)-.

743I

MALKI TRADE

MALKI TRADE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

MALKI TRADE
 Bd(D’Anfa(Etg(N° 09 ,(6
 Appt(N° 91 Résidence(le

 Printemps(D’Anfa –Casablanca
 CASBLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

MALKI TRADE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 6) شارع 
أنفا الطابق رقم )0 شقة رقم 1)  

إقامة  را ع أنفا الدار الب ضاء - 
20000 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(21(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (28
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 MALKI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.TRADE
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وشبه) بالجنلة  والتوزيع  العامة 
األملن وم) منتجات  لجن ع  الجنلة 

ومواده وأصنافه)؛
-)أعنال نجارة األملن وم..

 (6 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
)0)شقة رقم) شارع أنفا الطابق رقم)
)را ع أنفا الدار الب ضاء)-) )إقامة) ((1

20000)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
مالكي) الزهراء) فاطنة  الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (100   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مالكي) الزهراء) فاطنة  الس دة 
 2 األلفة) رياض  إقامة  عنوانه)ا))
املجنوعة)))مد ل)1)شقة)15)األلفة)

20000))الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
مالكي) الزهراء) فاطنة  الس دة 
 2 األلفة) رياض  إقامة  عنوانه)ا))
املجنوعة)))مد ل)1)شقة)15)األلفة)

20000)الدار الب ضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84233.

744I

STE AUCOGEST SARL

TOUCAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
TOUCAN شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 1)1 
بلوك و حي الزيتون ت كوين - 86360 

اكادير املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1730(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»رقم)1)1)بلوك و حي الزيتون ت كوين)
»اكي) إلى) املغرب«) اكادير  (86360  -
(- اوزروك الجهادية الفالح ة ت كوين)

80000)اكادير))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)007)11.

745I

موروكو بريفط أجن�سي

موروكو بريفط أجن�سي
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

موروكو بريفط أجن�سي
5 شارع يوسف بن تاشفين طابق 2 

شقة 3 ، 0000)، طنجة املغرب
موروكو بريفط أجن�سي  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 شارع 

يوسف بن تاشفين طابق 2 شقة 3 - 
0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
130(13

 08 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
اإلقتضاء)بنختصر تسن تها):)موروكو)

بريفط أجن�سي.
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 دمات اإلستشارة التكوين و املواكبة
اإلشهاروتنظ م) تقديم  دمات 

املناسبات و املؤتنرات
تدريب مشخص

استي9اد) و  للخارج   دمات 
وتصدير.

شارع) (5 (: عنوان املقر االجتناعي)
يوسف بن تاشفين طابق)2)شقة)3 - 

0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بي9ز) إم لي  جانين  ماري  الس دة 
درهم) (5.100 بق نة) حصة  (51   :

للحصة.
مارتينو) روار  ألسندرو  الس د 
 4.(00 )4)حصة بق نة) ( (: كولوك�سي)

درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بي9ز) إم لي  جانين  ماري  الس دة 
ف نسنت) شارع  (236 عنوانه)ا))
 34000 فرنسا) مونب لي9  اوريول 

مونب لي9 فرنسا.
مارتينو) روار  ألسندرو  الس د 
كولوك�سي عنوانه)ا))61)زنقة بووكلي)
 34000 فرنسا) مونب لي9  برنوس 

مونب لي9 فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بي9ز) إم لي  جانين  ماري  الس دة 
ف نسنت) شارع  (236 عنوانه)ا))
 34000 فرنسا) مونب لي9  اوريول 

مونب لي9 فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (30 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)10743.
746I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

AS MEDICAL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC

AS MEDICAL شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي  رقم 30 
زنقة عنر الريفي شقة رقم 1 الطابق 
االول الدار الب ضاء الدار الب ضاء 

26100 الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(041

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 AS (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MEDICAL
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطب ة و) املعدات واملواد و االجهزة 

املخت 9ات ة.
 30 رقم) ( (: عنوان املقر االجتناعي)
زنقة عنر الريفي شقة رقم)1)الطابق)
الب ضاء) الدار  الب ضاء) الدار  االول 

26100)الدار الب ضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس دة سهام فرح):))1.000)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة سهام فرح عنوانه)ا))الحي)
ب) (04 رقم) الصويرة  زنقة  الجوي 
النواصر الدار الب ضاء)20000)الدار)

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة سهام فرح عنوانه)ا))الحي)
ب) (04 رقم) الصويرة  زنقة  الجوي 
النواصر الدار الب ضاء)20000)الدار)

الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)34108.
747I

STE ZEI AGRI

STE BEN MOUSSA PESCA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

STE BEN MOUSSA PESCA
رقم 23 حي القسم 02 ، 73000، 

الدا لة املغرب
  STE BEN MOUSSA PESCA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 23 
حي القسم 02  - 73000 الدا لة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
22731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BEN MOUSSA PESCA
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو):)
-)بائعي االسناك)

والتجارة) والتصدير  االستي9اد  (-
العامة والتجارة)؛

واستي9اد) وتصدير  تسويق  (- (
والر ويات) األسناك  أنواع  جن ع 
والقشريات ورأس ات األرجل واملحار)
املنتجات) من  وغي9ها  والكركند 
عن) املستوردة  أو  املحل ة  البحرية 
(، التجن د) أو  الص د  قوارب  طريق 

وطن ة أو أجنب ة)؛
تجهيز وتطوير وتسويق وتصدير) (-

جن ع املنتجات البحرية)؛
تصدير واستي9اد جن ع وسائل) (-
البحري) الص د  ألسطول  اإلنتاج 
والساحلي والسطحي والص د الحرفي

-)نقل األسناك الطازجة واملجندة)
محل ا ودول ا)؛

-)نقل البضائع لحساب الغي9)؛
-)تشغ ل املصانع ملعالجة وحفظ)
املنتجات السنك ة واالستحواذ على)
حصص في جن ع الصناعات املناثلة)

أو ذات الصلة)؛
-)تحديد وحراسة وحفظ ومناولة)

األسناك)؛
الوطن ة) الشركات  تنث ل  (-

والدول ة على ا تالف أنواعها)؛
واستي9اد) وا ع  واناء) شراء) (-
وشحن) واستئجار  وتجهيز  وتشغ ل 
جن ع السفن وسفن الص د بجن ع)

أنواعها املعدة للص د وغي9ها)؛
منتجات) وتسويق  استي9اد  (-
والخضروات) الغذائ ة  البقالة 
والفواكه الطازجة واملجففة املعلبة)

واللحوم والدجاج والب ض)؛
-)عنل ات الشراء)والب ع والتجارة)
والتصدير) واالستي9اد  الدول ة 
والتنث ل والشحن والسنسرة لجن ع)
أو  الخاص  لحسابها  سواء) (، املواد)

لحساب الغي9

-)اإلنتاج الصناعي للثلج الرق ق)؛
األعنال) كافة  وإنجاز  دراسة  ـ)
العامة أو الخاصة لحسابها الخاص)
كافة) وتشي د  الغي9  عن  ن ابة  أو 
واملسارات) والطرق  واملصانع  املباني 

والقنوات.
(، والتطهي9) (، مكافحة القوارض) (-
وتطهي9 املباني و)/)أو املكان)،)واستي9اد)

وا ع وشراء)املواد الك ن ائ ة)؛
-)جن ع عنل ات تقديم الخدمات)
واالستشارات) الفن ة  واملساعدة 

والتدريب واملشورة)؛
-)جن ع عنل ات الجنارك والعبور)
ن ابة عنها أو ن ابة عن أطراف ثالثة)؛

استي9اد) (، العنوم ون) التجار  (-
واألش اء) املنتجات  جن ع  وتصدير 
أو) املغربي  التصن ع  أو  الطب ع ة 
واملنتجات) األصناف  وجن ع  األجنبي 
املصرح بها من قبل الئحة الجنارك)

املغرا ة)؛
جن ع العنل ات) (، وبشكل أعم) (-
والعقارية) والصناع ة  التجارية 
واملال ة)،)املرتبطة بشكل مباشر أو غي9)
مباشر باألش اء)املذكورة أعاله أو التي)
يحتنل أن تعزز تحق قها وتطويرها)
،)وكذلك أي مشاركة مباشرة أو غي9)
مباشرة)،)بأي شكل من األشكال)،)في)
الشركات التي تسعى أهداف مناثلة)

أو ذات صلة)؛.
 23 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
الدا لة) (73000  -   02 القسم) حي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة))مريم بن مو�سى)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة مريم بن مو�سى))عنوانه)ا))
شارع الوالء)رقم)14 73000)الدا لة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس دة))مريم بن مو�سى))عنوانه)ا))
شارع الوالء)رقم)14 73000)الدا لة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (12

.166(/2022

748I

fiding(sarl

AMRI-AH7
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

AMRI-AH7 شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار والغ 
ايتزر  - 54252  ايتزر م دلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
3313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
AMRI-(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.AH7
-تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغدائ ة بالتقس ط
-تجارة مواد النظافة بالتقس ط

-تجارة مواد التجن ل بالتقس ط.
عنوان املقر االجتناعي):)دوار والغ)
ايتزر))-)54252))ايتزر م دلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
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 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عامري حن د):))100)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حن د  عامري  الس د 
54252)م دلت) دوار ايت باسو ايتزر)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) حن د  عامري  الس د 
54252)م دلت) دوار ايت باسو ايتزر)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بن دلت))بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)253.

74(I

Audimi

DIGITAL ASSETS BS
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca(maroc

DIGITAL ASSETS BS »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

سن ة،اقامة شهرزاد 3، الطابق 5، 
رقم 22 النخ ل، الدار الب ضاء. - - 

الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.54(34(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتناعي للشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

رفع راسنال الشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
في:) ثابت  للشركة  الرئي�سي  املكتب 
(،3 الطابق) زنقة كلن نة،) (،613 رقم)
املكتب رقم ج و ي)3)ج،)الدار الب ضاء
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
تم تحديد رأس مال الشركة) مايلي:)
إلى) مقسنة  درهم،) ((200000( ب)
لكل) درهم  ب)100)) حصة  ((2000(
منهنا بالكامل للشريك الوح د الس د)
يتناسب) بنا  السقاط  طارق  محند 
مع مساهنته.)يعلن املساهم الوح د)
أن جن ع الحصص التي تنثل رأس)
املال منلوكة له ويتم دفعها بالكامل)

بنقدار الربع على األقل.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843076.
750I

LE LEGALISTE

 SERVICE AUTO SERVICE
NOUACEUR

إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 SERVICE AUTO SERVICE
NOUACEUR »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: 446 نب لة 
مخلوف  - 26100 برش د املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.40((
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)يول وز)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

حصص:) تفويت  (- (1 رقم) قرار 
الذي ينص على مايلي:)تفويت)1000 
حصة من الس د موالي رش د العابد)
العابد) الجناني لصالح الس دة هناء)

الجناني.

قرار رقم)2)-)استقالة مسي9:)الذي)

الس د) استقالة  مايلي:) على  ينص 

من) الجناني  العابد  رش د  موالي 

مهامه كنسي9 للشركة.

تع ين مسي9 جديد) (- (3 قرار رقم)

للشركة:)الذي ينص على مايلي:)تع ين)

الس دة هناء)العابد الجناني كنسي9)

جديدة للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم بند رقم)6،)7،)15:)الذي)

ينص على مايلي:)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

02)غشت) بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9ش د)

2022)تحت رقم)768.

751I

ANNONCE B.O DCHEIRA

CHARRADI CASH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 عنارة 80 مشروع الدشي9ة 

الجديدة الدشي9ة انزكان ، 86360، 

انزكان املغرب

CHARRADI CASH شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي كراج رقم 

28 شارع الوحدة زرايب اوالد بنونة 

تارودانت - 83000 تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

(125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (24

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CHARRADI CASH
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.
عنوان املقر االجتناعي):)كراج رقم)
شارع الوحدة زرايب اوالد بنونة) (28
تارودانت)-)83000)تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الس د انس الشرادي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د انس الشرادي)
زنقة)804)رقم))4)درب س دي الوالي)
انزكان) (86360 انزكان) الدشي9ة 

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الس د انس الشرادي)
زنقة)804)رقم))4)درب س دي الوالي)
انزكان) (86360 انزكان) الدشي9ة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)712.

752I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

   Société                           
FEATURE PLAYER AGENCY

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA
 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 1(

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC



20849 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

 Société   FEATURE(PLAYER
AGENCY  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي اسناع ل اقامة ول لي س 
الطابق االول رقم 53 طنجة  - 

0000) طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13166(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 Société   FEATURE                            :

.PLAYER AGENCY
مستشار) (: غرض الشركة بإيجاز)

توظ ف ووس ط ريا�سي..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
س) ول لي  اقامة  اسناع ل  موالي 
(- ( طنجة) (53 رقم) االول  الطابق 

0000))طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( جنال) املزاري  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( جنال) املزاري  الس د 

الن9ويج))12-00)اسلو))الن9ويج.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( جنال) املزاري  الس د 

الن9ويج))12-00)اسلو))الن9ويج)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)12108.
753I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

EL HEBA PECHE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

ذات) شركة  ف داكا،) ائتنان ة 
املسؤول ة املحدودة

 01-7724 رقم) العركوب  شارع 
(،73000 (،146 رقم) ال 9يد  صندوق 

الدا لة املغرب
ذات) شركة  (EL HEBA PECHE

املسؤول ة املحدودة
شارع) االجتناعي  مقرها  وعنوان 
 -  1650 محند فاضل السناللي رقم)

73000)الدا لة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري)
.2(0(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تجارة) ص د.) سف نة  مالك  ( (
أسناك) تاجر  بالجنلة؛) األسناك 

يقوم باالستي9اد والتصدير.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)
شتن 9)2022)تحت رقم)2022/)156.
754I

dalha(interim

PODIUM FRET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

dalha(interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
PODIUM FRET شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 محج  
لالالقوت /مصطفى املعني الطابق 
2 رقم 62 الدار الب ضاء  - 20250  

الدار الب ضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55312(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PODIUM FRET

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع في املغرب و ارجه.

61)محج)) (: عنوان املقر االجتناعي)

الطابق) املعني  /مصطفى  لالالقوت)
  20250 (- ( الدار الب ضاء) (62 رقم) (2

الدار الب ضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د))سني9 مضورات)):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

 1000 (: ( سني9 مضورات) ( الس د)

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د))سني9 مضورات عنوانه)ا))
حندان) بن  فارس  ابو  زنقة  (16

الدار) ( (20006  12 الرقم) الطابق3)

الب ضاء))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د))سني9 مضورات عنوانه)ا))
حندان) بن  فارس  ابو  زنقة  (16

الدار) ( (20006  12 الرقم) الطابق3)

الب ضاء))املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)-.

755I

dalha(interim

FIRST FRET
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

dalha(interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
FIRST FRET شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 محج  
لالالقوت /مصطفى املعني الطابق 
2 رقم 62 الدار الب ضاء  - 20250  

الدار الب ضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55382(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 FIRST (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.FRET
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع في املغرب و ارجه.
61)محج)) (: عنوان املقر االجتناعي)
الطابق) املعني  /مصطفى  لالالقوت)
  20250 (- ( الدار الب ضاء) (62 رقم) (2

الدار الب ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: )سني9 مضورات) الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 1000 (: سني9 مضورات) ( الس د)

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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مضورات) سني9  ( الس د)
بن) فارس  ابو  زنقة  (16 عنوانه)ا))
 20006  12 الرقم) حندان الطابق3)

الدارالب طاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
مضورات) سني9  ( الس د)
بن) فارس  ابو  زنقة  (16 عنوانه)ا))
 20006  12 الرقم) حندان الطابق3)

الدارالب طاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم))2)غشت)2022.

756I

dalha(interim

PODIUM INVEST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

dalha(interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
PODIUM INVEST شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 16 زنقة 

ابو فارس بن حندان الطابق3 الرقم 
12 - 20006 الدار الب ضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
555351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (0(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PODIUM INVEST

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وستغالل العقارات))الغي9 املنقولة))

كراء)وستغالل وشراء)بقع ارض ة.
زنقة) (16 (: عنوان املقر االجتناعي)
ابو فارس بن حندان الطابق3)الرقم)

12 - 20006)الدار الب ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: )سني9 مضورات) الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
 1000 (: سني9 مضورات) ( الس د)

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د))سني9 مضورات عنوانه)ا))
حندان) بن  فارس  ابو  زنقة  (16
الدار) (20006  12 الرقم) الطابق3)

الب ضاء))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د))سني9 مضورات عنوانه)ا))
حندان) بن  فارس  ابو  زنقة  (16
الدار) (20006  12 الرقم) الطابق3)

الب ضاء))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)-.
757I

dalha(interim

LK LINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

dalha(interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
LK LINE  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 16 زنقة 
ابو فارس بن حندان الطابق 3 

الرقم 12 - 20006  الدار الب ضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55444(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 LK (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LINE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع في املغرب و ارجه.
زنقة) (16 (: عنوان املقر االجتناعي)

ابو فارس بن حندان الطابق)3)الرقم)

12 - 20006))الدار الب ضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: )سني9 مضورات) الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

 1000 (: سني9 مضورات) ( الس د)

بق نة)100)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د))سني9 مضورات عنوانه)ا))
حندان) بن  فارس  ابو  زنقة  (16

الدار) ( (20006  12 الرقم) الطابق3)

الب ضاء))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د))سني9 مضورات عنوانه)ا))
حندان) بن  فارس  ابو  زنقة  (16

الدار) ( (20006  12 الرقم) الطابق3)

الب ضاء))املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

758I

NJ BUSINESS

TRIPLEX TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم )1 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
TRIPLEX TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 44 جنان 

لزرق حي رقم 4 جنانات س دي 
بوج دة  - 30000 فاس  املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.74065
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
»00.000))درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4343.
75(I

NJ BUSINESS

MY TURF
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم )1 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
MY TURF  »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 

رياض الزيتون قطعة ارض ة رقم 45 
طريق عين الشقف  - 30000 فاس  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.54113
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بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 30)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

نقل املقر الرئي�سي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغ ي9 االسم من)NSH SERVICES)الى)

MY TURF
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين القانون االسا�سي)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4346.
760I

NJ BUSINESS

CHAMA BEST
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم )1 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
CHAMA BEST »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 
الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكتب )1 شارع عبد 

الكريم بنجلون املدينة الجديدة - 
30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.71163
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 26)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغ ي9 الشكل القانوني
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين مسي9 و استقالة مسي9)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تح ين القانون االسا�سي)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5651.

761I

KAMAR BENOUNA

 EDITA FOOD INDUSTRIES
MOROCCO ش م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

 EDITA FOOD INDUSTRIES

MOROCCO ش م  »شركة  

التضامن«
وعنوان مقرها االجتناعي: الطرق 

الرئيس ة 318 جناعة س دي املكي 

التجزئة 42-43-44 و45 ايكوارك 

برش د - 26114 يرش د املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.16485

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2022 يون و) (17 املؤرخ في)

القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

العام) املدير  منصب  من  االستقالة 

الس د اياد صبح)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين كندير عام جديد الس د باسم)

ف ل ب الجنس ة فرنس ة املزداد غي)2 

شتن 9)71)1)حامل لجواز السفر رقم)

الكئن في ريناز سويس) (20EA67230

11A1847(طريق مريس)-)روند

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

0

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

06)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة ب 9ش د)

2022)تحت رقم))100.

762I

KAMAR BENOUNA

POLE PEDAGOGIQUE
ش م م دات مساهم وح د

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
POLE PEDAGOGIQUE  ش م م 
دات مساهم وح د  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
مكتب رقم 8 - 20100 الدارالب ضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.477015

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 30)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)قرر الجنع العام معاينة الحل)
املسبق للشركة و تع ين الس د بول)
مقر) حدد  و  للشركة  كنصفي  رامو 
التصف ة في اقامة رامي)7)زنقة سبتة)

الطابق الثاني مكتب رقم)8
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

0
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841058.
763I

FIDUCIAIRE ATLAS COMPTAFISC

HAMYTA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ATLAS
COMPTAFISC

 RESIDENCE KOUTOUBIA
 CENTRE 1B(BD(ZERKTOUNI

 ET MED EL BAQAL APPT
 N°09 2EME(ETAGE(GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

HAMYTA شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزية 
الجنان دوار ال 9ادة س دي يوسف 
بن علي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12817(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (05
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HAMYTA
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
غرفة مفروشة أو تأجي9 شقة

استي9اد وتصدير.
تجزية) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
يوسف) س دي  ال 9ادة  دوار  الجنان 
مراكش) (40000 (- مراكش) علي  بن 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: سوشايت) اوندي  مارك  الس د 
50)حصة بق نة)100)درهم للحصة.

أندري) أدرين  هافا  الس دة 
 100 بق نة) حصة  (25 ( (: سوشايت)

درهم للحصة.
تارا بالنش جاكلين لويز) الس دة 
 100 بق نة) حصة  (25 ( (: سوشايت)

درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سوشايت) اوندي  مارك  الس د 
عنوانه)ا)))دوار ال 9ادة س دي يوسف)
مراكش) (40000 مراكش) علي  بن 

املغرب.
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أندري) أدرين  هافا  الس دة 
ال 9ادة) دوار  ( عنوانه)ا)) سوشايت 
مراكش) علي  بن  يوسف  س دي 

40000)مراكش املغرب.
تارا بالنش جاكلين لويز) الس دة 
ال 9ادة) دوار  ( عنوانه)ا)) سوشايت 
مراكش) علي  بن  يوسف  س دي 

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
سوشايت) اوندي  مارك  الس د 
عنوانه)ا)))دوار ال 9ادة س دي يوسف)
مراكش) (40000 مراكش) علي  بن 

املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
12)غشت) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)138843.

764I

fiduciaire(amaali(sarl((ائتنان ة امعلي ش.م.م

INNOVATION 33
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائتنان ة امعلي ش.م.م
amaali(sarl

رقم 31  الطابق االول  شارع االمام 
البخاري   ايراك بواركان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
INNOVATION 33 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب 

رقم 5 ورقم 6 الطابق الثالت بلوك 
25  شارع تطوان رقم 133 الحي 
املحندي اكادير - 80080 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

53241
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 33 (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INNOVATION

غرض الشركة بإيجاز):)-1)معدات)

الحاسوب

-2م 9مج

-3تجارة حرة.

مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الطابق الثالت بلوك) (6 ورقم) (5 رقم)

الحي) (133 رقم) تطوان  شارع  ( (25

اكادير) (80080 (- اكادير) املحندي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د الدنيت يح ا):))330)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.

 340 ( (: افرياض حف ض) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: سع د) بنشت و  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يح ا  الدنيت  الس د 

 85000 زنقة امي رزان تيزنيت) (316

تيزنيت املغرب.

الس د افرياض حف ض عنوانه)ا))

تيزنيت) بوالفضايل  زنقة س دي  (34

85000)تيزنيت املغرب.

عنوانه)ا)) سع د  بنشت و  الس د 

68)تجزئة الع ون)02)تيزنيت)85000 

تيزنيت املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) يح ا  الدنيت  الس د 

 85000 زنقة امي رزان تيزنيت) (316

تيزنيت املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (1( بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)118882.

765I

fiduciaire(amaali(sarl((ائتنان ة امعلي ش.م.م

CAFINO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 fiduciaire  ائتنان ة امعلي ش.م.م
amaali(sarl

رقم 31  الطابق االول  شارع االمام 
البخاري   ايراك بواركان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
CAFINO شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د)في 
طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 75  
شارع الحنصالي الخ ام 2 اكادير - 

80030 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.3(487

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (CAFINO الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  (60.000 رأسنالها)
شارع) ( (75 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
 80030 (- 2)اكادير) الحنصالي الخ ام)
مشاكل) (: ل) نت جة  املغرب  اكادير 
اقتصادية) ازمة  عن  ناتجة  مادية 

بفعل جائحة كورونا.
 75 و حدد مقر التصف ة ب رقم)
(- اكادير) (2 الخ ام) الحنصالي  شارع 

80030)اكادير املغرب.)
و عين:

و) اوهنو  ( مصطفى) الس د)ة))
الحنصالي) شارع  (75 رقم) عنوانه)ا))
اكادير) (80030 اكادير) (02 الخ ام)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (22 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تحت رقم)118114.

766I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

MODICIO S SERVICES
إعالن متعدد القرارات

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE
 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MODICIO S SERVICES »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: دكان حي 
تاركه رقم 865  - 40000  مراكش  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.108107

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)يول وز)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
محسن) الس د  تفويت  تم  مايلي:)
حصة اجتناع ة) (1.000 ( صحصاح)
من أصل)1.000)حصة لفائدة الس د)
عادل نصاص))بتاريخ)02)يون و)2022
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
تم تع ين مسي9وشريك جديد) مايلي:)
للشركة الس د نصاص عادل كنسي9)

وح د تبعا لقبول استقالة املسي9
على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
مايلي:)تنت إضافة النشاط التالي إلى)

نشاط الشركة الحالي):)التجارة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
محسن) الس د  تفويت  مايلي:)
حصة اجتناع ة) (1.000 ( صحصاح)
من أصل)1.000)حصة لفائدة الس د)

عادل نصاص
على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 
تم تع ين مسي9وشريك جديد) مايلي:)
للشركة الس د نصاص عادل كنسي9)

وح د تبعا لقبول استقالة املسي9
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على) ينص  الذي  (:03 رقم) بند 

إلى) (« التجارة) (« إضافة نشاط) مايلي:)

نشاط الشركة الحالي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم))1107.

767I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

GLOBAL TRADE RIFI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

GLOBAL TRADE RIFI شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي السويقة 

درب السلوم رقم 11 - 3000) 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.2(235

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)05)أكتوار)2022)تقرر حل)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

 GLOBAL TRADE الشريك الوح د)

100.000)درهم) )مبلغ رأسنالها) (RIFI

السويقة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 

درب السلوم رقم)11 - 3000))تطوان)

املغرب نت جة ل):)عدم تحق ق الهدف)

االجتناعي.

و حدد مقر التصف ة ب السويقة)

درب السلوم رقم)11 - 3000))تطوان)

املغرب.)

و عين:

و) الريفي  ( احند) الس د)ة))

عنوانه)ا))مركب جوهرة تطوان بلوك)
ج هـ)02)عنارة))0)الطابق)03)رقم)13 

)ة)) تطوان املغرب كنصفي) ((3000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ))1)أكتوار)

2022)تحت رقم)2120.

768I

AUFIDEX CONSEILS

CZAR GROUPE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

CZAR GROUPE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
عالل الفا�سي املجنع التجاري 

انوار الطابق الثالث الشقة رقم 33 
مراكش. - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(821
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 CZAR (: اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

.GROUPE
مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقاول) بالهاتف/) االتصال  مركز 
) دمات االتصاالت) تقديم الخدمة)

والهاتف)/)مصدر الخدمة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عالل الفا�سي املجنع التجاري انوار)
 33 رقم) الشقة  الثالث  الطابق 

مراكش.)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 60.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: أمين) الفائز  ابو  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 200 ( (: يونس) احنيش  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د ابو الفائز زياد):))200)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

أمين عنوانه)ا)) الفائز  ابو  الس د 
زنقة) (281 رقم) س  أس ف  تجزئة 
مراكش) (40000 ابن قتادة مراكش.)

املغرب.
عنوانه)ا)) يونس  احنيش  الس د 
السفلي) الطابق  يونس  تجزئة  (10

الجديدة.)24000)الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)) زياد  الفائز  ابو  الس د 
زنقة) (281 رقم) س  أس ف  تجزئة 
مراكش) (40000 ابن قتادة مراكش.)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا))) يونس  احنيش  الس د 
السفلي) الطابق  يونس  تجزئة  (10

الجديدة.)24000)الجديدة املغرب
عنوانه)ا)) زياد  الفائز  ابو  الس د 
زنقة) (281 رقم) س  أس ف  تجزئة 
مراكش) (40000 ابن قتادة مراكش.)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140456.
76(I

SELECT CONSEIL

FASHION JOAILLERIE
إعالن متعدد القرارات

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عنارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، الب ضاء 

املغرب
FASHION JOAILLERIE »شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة ذات 

الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: عين 
الشق اقامة ارض الخي9 حي االنارة 
رقم 147 الدار الب ضاء - 2000 

الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.286373

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1):)الذي ينص على مايلي:))
رفع من راسنال الشركة مبلغ قدره)

0.000)))لتحويله الى)1.000.000
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
الذي ينص على) (: (7  -  6 بند رقم)
مبلغ) الشركة  راسنال  رفع  مايلي:)
مقاصة) درهم باجراء) ((0.000 قدره)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة)
الذي ينص على) (: (7  -  6 بند رقم)
مايلي:)رفع راسنال الشركة مبلغ قدره)
درهم بادماج احت اطي او) ((00.000

ارااح او عالوات اصدار في راس املال
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842610.

770I

MARCHICA CONSEIL

ZIMPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تقل ص هدف الشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوك و، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

ZIMPORT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي حي 
بويزازارن ، إحدادن ، الناظور  - 

62673  الناظور  املغرب.
تقل ص هدف الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
16443
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بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم حذف) 14)شتن 9) املؤرخ في)
األنشطة التال ة من نشاط الشركة)

الحالي):
-)تاجر قطع الغ ار للس ارات.

-)االعنال امل كان ك ة للس ارات.
-)ب ع الس ارات املستوردة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضور))بتاريخ))1)شتن 9)

2022)تحت رقم)7)43.
771I

MARCHICA CONSEIL

ZIMPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوك و، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

ZIMPORT  شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
بويزازارن ، إحدادن ، الناظور  - 

62673  الناظور  املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.16443

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 14)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

ازدادي سع د))كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالناضور))بتاريخ))1)شتن 9)

2022)تحت رقم)7)43.
772I

MARCHICA CONSEIL

ZIMPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوك و، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

ZIMPORT شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
بويزازارن ، إحدادن ، الناظور    

62673  الناظور  املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.16443

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحسين)) )ة)) الس د) تفويت 
من) اجتناع ة  حصة  (500 بوسالم)
الس د) ( لفائدة) حصة  (500 أصل)
شتن 9) (14 ازدادي بتاريخ) ( )ة))سع د)

.2022
طارق بوحوت) )ة)) تفويت الس د)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (400
امين) )ة)) الس د) ( 400)حصة لفائدة)

انيتوين بتاريخ)14)شتن 9)2022.
انيتوين) زهي9  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (100
100)حصة لفائدة))الس د))ة))سع د)

ازدادي بتاريخ)14)شتن 9)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائ ة بالناضور))بتاريخ))1)شتن 9)

2022)تحت رقم)7)43.
773I

DO CONSULTING

IT AFRICA CONSULTING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DO CONSULTING
 30bd(Ain(Taoujatate(Résidence

 le(Colisée 4éme(Étage,
 Quartier(Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
IT AFRICA CONSULTING شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية 
شارع موزارت وشارع أنفا – لو ب تي 
باراديس ريزيدنس – الطابق 7  - 

20250 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(3((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (0(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 IT (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA CONSULTING
موضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة،)في املغرب أو  ارجه،)بشكل)
مباشر أو غي9 مباشر،)لنفسها،)سواء)
أو) اإليجار،) إدارة  أو  املشاركة  في 

ألطراف ثالثة:
في) واملشورة  الخدمات  جن ع  (-

مسائل تكنولوج ا املعلومات؛
-)جن ع أنشطة تطوير تكنولوج ا)
املوقع) )ال 9مج ات،) املعلومات)

اإللكت9وني،)وما إلى ذلك)؛
األجهزة) جن ع  وا ع  شراء) (-

واملعدات وال 9امج ات؛
األجهزة) جن ع  وا ع  شراء) (-

واملعدات الحاسوا ة؛
الصناع ة) املعامالت  جن ع  (-
وغي9) واملنقولة  واملال ة  والتجارية 
صلة) ذات  تكون  قد  التي  املنقولة 
مباشرة أو غي9 مباشرة لغرض الشركة)
مناثلة أو ذات صلة من) وأية أش اء)

شأنها تسه ل تحق قها أو تطويرها.
-)مشاركة الشركة،)بأي وس لة،)في)
جن ع الشركات أو الشركات املنشأة)
تكون) قد  والتي  إنشاؤها،) املزمع  أو 
ذات صلة لغرض الشركة،)وال س نا)
أو) عن طريق إنشاء)شركات جديدة،)
االكتتاب) أو  الرعاية،) أو  املساهنة 
أو است9داد األوراق املال ة أو حقوق)
التحالف) أو  االندماج،) أو  الشركة،)
أو االرتباط في املشاركة أو مجنوعة)
املصالح االقتصادية أو إدارة اإليجار؛

-)يجوز للشركة أن تتصرف بشكل)
مباشر أو غي9 مباشر،)إما بنفردها أو)
املجنوعة) أو  املشاركة  أو  باالشت9اك 
مع أي شخص أو شركة) أو الشركة،)
من) شكل  بأي  تنفذ  وأن  أ رى 
ضنن) تقع  التي  العنل ات  األشكال 

موضوعها..
زاوية) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
لو ب تي) (– شارع موزارت وشارع أنفا)
 -   7 الطابق) (– ريزيدنس) باراديس 

20250)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  IT EUROPE الشركة)
حصة) (CONSULTING :  1.000

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
  IT EUROPE الشركة)
شارع) عنوانه)ا)) (CONSULTING
سانت أندريه للفنون)))75006)باريس)

فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
فوينوف تش) سينيشا  الس د 
 (2250 ( ( شارع البرس) (8 عنوانه)ا))

جنت لي فرنسا
عنوانه)ا)) ( الس دة كرينة العلمي)
 5 شقة) (F عنارة) (2 نخلة) ريزيدنس 
فاس) (30050 ( الشقف) عين  طريق 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842700.
774I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

3D EXPERT COMPANY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
فاس املغرب
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3D EXPERT COMPANY شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

رقم 145 متجر 1 قبالة مسجد ظهر 
املهراز باب الغول فاس. - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 3D (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EXPERT COMPANY
تشغ ل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عنل ات) بواسطة  تطهي9  منشأة 

م كان ك ة أو ك ن ائ ة.
التصل ح) ورشة  تشغ ل 

الصناع ة.
تاجر..

اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)145)متجر)1)قبالة مسجد ظهر)
 30000 (- فاس.) الغول  باب  املهراز 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكريم) عبد  الزغبة  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكريم) عبد  الزغبة  الس د 
عنوانه)ا))88)س الشقة)1)باب الغول)
ظهر املهراز فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الكريم) عبد  الزغبة  الس د 
عنوانه)ا))88)س الشقة)1)باب الغول)

ظهر املهراز فاس)30000)فاس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم))544.

775I

Arithmetic(Compta 

سيرفيس ايوب و امينة 
SERVICES AYOUB & AMINA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

Arithmetic(Compta

117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم 4 ، 14000، 

القن طرة املغرب

 SERVICES ( سي9فيس ايوب و ام نة

AYOUB & AMINA شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 117 شارع 

موالي عبد العزيز رقم 3 - 14000 

القن طرة املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.620(5

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يناير) (13 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

 SERVICES (( سي9فيس ايوب و ام نة)

مبلغ رأسنالها) ( (AYOUB(&(AMINA

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

عبد) موالي  شارع  (117 اإلجتناعي)

القن طرة) (14000  -  3 رقم) العزيز 

املغرب نت جة ل):)الحل قبل االوان.

و حدد مقر التصف ة ب)117)شارع)

 14000  -  3 العزيز رقم) موالي عبد 

القن طرة املغرب.)

و عين:

الس د)ة))ايوب جع دان))جع دان)

و عنوانه)ا))دوار اوالد العربي املناصرة))

كنصفي) املغرب  القن طرة  (14000

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

ف 9اير)2022)تحت رقم)0270).

776I

FIDICOM

MOUHIB FRERES PROMO-
IMM

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
MOUHIB FRERES PROMO-
IMM شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 181 
أ متجر 1 تجزئة املنتزه 3 طريق 
مكناس  - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.50635
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (05 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
MOUHIB FRERES PROMO-
40.000)درهم) مبلغ رأسنالها) ( (IMM
أ) (181 وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
متجر)1)تجزئة املنتزه)3)طريق مكناس))
- 30000)فاس املغرب نت جة ل):)قلة)
االقتصادية) واالزمة  املال ة  املوارد 

الحال ة.
زنقة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
(- ( 1)حي الوفاق عين هارون) رقم) (17

30000)فاس))املغرب.)
و عين:

و) ( محب) ( ( عبد العالي) الس د)ة))
اجزناية)) السنارة  حي  عنوانه)ا))
)املغرب))كنصفي))ة)) 0000))طنجة)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5542.
777I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 DOMAINE ELFATMI
BAAKILA

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

  DOMAINE ELFATMI BAAKILA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

دن ا 1 رقم 48د أوالد تاينة - 83000 
تارودانت املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.8273
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (06 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
   DOMAINE ELFATMI BAAKILA
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
تجزئة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
دن ا)1)رقم)48د أوالد تاينة)-)83000 
تارودانت املغرب نت جة ل):)لم تتنكن)
الخاصة) األرض  شراء) من  الشركة 

بالفالحة.
تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
دن ا)1)رقم)48د أوالد تاينة)-)83000 

تارودانت املغرب.)
و عين:

و) بلعريبي  ( ( محند) الس د)ة))
عنوانه)ا))دوار بعق لة أحنر الكاللشة)
كنصفي) املغرب  تارودانت  (83000

)ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
دن ا)1)رقم)48د أوالد تاينة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)680.

778I

CLICKING CONSEIL MAROC

CONNEXUISC SARL 
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 
زنقة الفردوس رقم 80 ، 0)400، 

مراكش املغرب

 CONNEXUISC SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 

االعنال زنيت شارع مسلم اقامة 

بوكار الطابق 3 الشقة رقم 14 باب 

دكالة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12((73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

((: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONNEXUISC SARL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لالتصاالت الهاتف ة.

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

االعنال زنيت شارع مسلم اقامة بوكار)

باب دكالة) (14 الشقة رقم) (3 الطابق)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بوطويل) الزهراء) فاطنة  الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (200   :

للحصة.
حصة) (200 ( (: الس د عناد داود)

بق نة)100)درهم للحصة.
 200 ( (: نصاص) املهدي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 200 ( (: بوامزكان) وفاء) الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 200 ( (: بوقدير) الحسين  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
(: بوطويل) الس دة فاطنة الزهراء)

200)بق نة)100)درهم.
بق نة) (200 (: داود) عناد  الس د 

100)درهم.
 200 (: نصاص) املهدي  الس د 

بق نة)100)درهم.
 200 (: بوامزكان) وفاء) الس دة 

بق نة)100)درهم.
 200 (: بوقدير) الحسين  الس د 

بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوطويل) الزهراء) فاطنة  الس دة 
رقم) االجتناعي  السكن  عنوانه)ا))
358)مراكش)40000)مراكش املغرب.
الس د عناد داود عنوانه)ا))اقامة)
 3 الشقة) (8 عنارة) للتعل م  نفيس 
 40000 شارع عالل الفا�سي مراكش)

مراكش املغرب.
الس د املهدي نصاص عنوانه)ا))
املعاش) عرصة  الكهرااء) زنقة  (41

مراكش)40000)مراكش املغرب.
بوامزكان عنوانه)ا)) الس دة وفاء)
 416 الشقة) (4 1عنارة) اقامة نرجس)
امل)2)بن سركاو اكادير)80000)اكادير)

املغرب.
الس د الحسين بوقدير عنوانه)ا))
مراكش) جليز  عائشة  ابن  زنقة  (22

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بوطويل) الزهراء) فاطنة  الس دة 

رقم) االجتناعي  السكن  عنوانه)ا))

358)مراكش)40000)مراكش املغرب

الس د عناد داود عنوانه)ا))اقامة)

 3 الشقة) (8 عنارة) للتعل م  نفيس 

 40000 شارع عالل الفا�سي مراكش)

مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

21)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140614.

77(I

AZ CONSULTANTS

DIFALCO MARBRE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفويت حصص

AZ CONSULTANTS

141 شارع حسن األول، الطابق 

الرابع ، 20000، الدارالب ضاء 

املغرب

DIFALCO MARBRE شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 27 مجنع 

كاديرية الطابق األول ليساسفة - 

20000 الدارالب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.161413

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تنت) (2022 شتن 9) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ملحالت) )ة))شركة) تفويت الس د)

ستون مارار)6.000)حصة اجتناع ة)

لفائدة)) حصة  (10.000 أصل) من 

األسطى) بشي9  رمضان  )ة)) الس د)

بتاريخ)08)شتن 9)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841023.

780I

 FICOZI«((FIDUCIAIRE(DE(COMPTABILITE 

»ZITOUNA

JMA INVEST
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE(DE

»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القن طرة الطابق السفلي 

رقم 13 املدينة الجديدة مكنـاس ، 

50000، مكناس املغرب

JMA INVEST شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي سالم 

1 رقم 56 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.4(27(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)20)أكتوار)2022)تقرر حل)

 JMA(شركة ذات املسؤول ة املحدودة

 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (INVEST

اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 

 50000 (- مكناس) (56 رقم) (1 سالم)

إيقاف) (: ل) نت جة  املغرب  مكناس 

النشاط التجاري للشركة.

و حدد مقر التصف ة ب حي سالم)

50000)مكناس) (- 56)مكناس) 1)رقم)

املغرب.)

و عين:

و) العسري  ( زكرياء) الس د)ة))

عنوانه)ا))حي سالم)1)رقم)56)س دي)

مكناس) (50000 مكناس) سع د 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)حي سالم)

1)رقم)56)مكناس

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)1034.

781I
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M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

HABITAT PREMIUM
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX
CONSULTING

 Imm(N 18 Avenue(Fal(Ould
 Oumier(au 1er(étage(APT(N

 3 – AGDAL - RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

HABITAT PREMIUM شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 

18،شارع فال ولد عني9شقة رقم 3 
، الرااط - اكدال - 10080 الرااط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
16280(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (18
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HABITAT PREMIUM
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعنال املختلفة والبناء.
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 3 18،شارع فال ولد عني9شقة رقم)
الرااط) (10080 (- اكدال) (- الرااط) (،

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د شرف الدين نب ه):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د شرف الدين نب ه عنوانه)ا))
 4 الشقة) الثاني  الحسن  شارع  (50
الرااط) (10060 ديور الجامع الرااط)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د شرف الدين نب ه عنوانه)ا))
 4 الشقة) الثاني  الحسن  شارع  (50
الرااط) (10060 ديور الجامع الرااط)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)-)تحت رقم) ( التجارية بالرااط)

.7354
782I

GECAFISC

LE POINT GOURMAND
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
LE POINT GOURMAND شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 محج 
لالياقوت محج مصطفى املعاني 
الطابق 2 الرقم 62 - 0)204 

الدارالب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.44386(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 16)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (LE POINT GOURMAND
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
61)محج لالياقوت) مقرها اإلجتناعي)
 2 الطابق) املعاني  مصطفى  محج 
الدارالب ضاء) (204(0  -  62 الرقم)
النشاط) توق ف  (: ل) نت جة  املغرب 

التجاري.

 61 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
مصطفى) محج  لالياقوت  محج 
املعاني الطابق)2)الرقم)62 - 0)204 

الدارالب ضاء)املغرب.)
و عين:

و) التوزي  ( سناء) الس د)ة))
جش) (2 االلفة) رياض  عنوانه)ا))
 20240   (6 الشقة) (5 عنارة) (6
)ة)) كنصفي) املغرب  الدارالب ضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
 61 (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
محج لالياقوت محج مصطفى املعاني)

الطابق)2)الرقم)62
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84216.
783I

GECAFISC

MEGAPLUS PHARMA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
MEGAPLUS PHARMA  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رياض 
االلفة 2 ج.ش 6 عنارة 5 الشقة 6)  

- 0)204 الدارالب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.4(2363

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 01)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( ( (MEGAPLUS PHARMA
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
 2 االلفة) رياض  اإلجتناعي  مقرها 
ج.ش)6)عنارة)5)الشقة)6)  - 0)204 

(: ل) نت جة  املغرب  الدارالب ضاء)
توق ف النشاط التجارس.

رياض) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
االلفة)2)ج.ش)6)عنارة)5)الشقة)6)  

- 0)204)الدارالب ضاء)املغرب.)
و عين:

الس د)ة))صارة)))امل و عنوانه)ا))
محند) وك لي  موسع د  زنقة  (134
 20302   23 الشقة) (05 الطابق)
)ة)) كنصفي) املغرب  الدارالب ضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
رياض) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 
االلفة)2)ج.ش)6)عنارة)5)الشقة)6) 

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842062.
784I

ف ديسي9 بسنة شركة دات املسؤول ة املحدودة دات)

الشريك الوح د

رودجيرا
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ف ديسي9 بسنة شركة دات 
املسؤول ة املحدودة دات الشريك 

الوح د
تجزئة عثنان زنقة 12 رقم 37-)3 
عين الشق الدار الب ضاء ، 20470، 

الدار الب ضاء املغرب
رودجي9ا شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق 1 رقم 2 
درب عنر - 20080 الدار الب ضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(351
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20858

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

رودجي9ا.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

زنقة) (64 (: عنوان املقر االجتناعي)

 2 رقم) (1 الطابق) املديوني  عبد هللا 

الب ضاء)) الدار  (20080 (- عنر) درب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الس د ادح ني املصطفى)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: محند) ادح ني  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املصطفى) ادح ني  الس د 

 383 الرقم) (2 أونا) تجزئة  عنوانه)ا))

26202)سطات املغرب.

عنوانه)ا)) محند  ادح ني  الس د 

املسي9ة) إقامة  (45 زنقة) درب  الد 

شقة)05)ق ج)20440)الدار الب ضاء))

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

املصطفى) ادح ني  الس د 

 383 الرقم) (2 أونا) تجزئة  عنوانه)ا))

26202)سطات املغرب

عنوانه)ا)) محند  ادح ني  الس د 

املسي9ة) إقامة  (45 زنقة) درب  الد 

شقة)05)ق ج)20440)الدار الب ضاء))

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842706.

785I

tracom cg

NOUR ETOILE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC
NOUR ETOILE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

البحر امل ت إقامة بالل رقم 114 حي 
رياض طريق س دي حرازم - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

74243
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 NOUR(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.ETOILE
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
البحر امل ت إقامة بالل رقم)114)حي)
 30000 (- رياض طريق س دي حرازم)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: املالك) عبد  لدرع  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 100 ( (: الس د لدرع عبد املج د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د لدرع عبد املالك عنوانه)ا))
طريق) مالك  إقامة  النخ ل  تجزئة 

اينوزار)30000)فاس املغرب.

الس د لدرع عبد املج د عنوانه)ا))
الحي الجديد زواغة العل ا) (388 رقم)

30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د لدرع عبد املالك عنوانه)ا))
طريق) مالك  إقامة  النخ ل  تجزئة 

اينوزار)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4321.
786I

COMPTAFISCALE

اخوان ناشط
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFISCALE
 N°14 BLOC 21 AIN(DRISSI

 SEHB(ELOURD(FES ، 30120،
FES MAROC

ا وان ناشط شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
م 9وكة زنقة 2 رقم 66 عين هارون - 

30000 فاس مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

6821(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجن 9) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
:)ا وان) اإلقتضاء)بنختصر تسن تها)

ناشط.
استي9اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
م 9وكة زنقة)2)رقم)66)عين هارون)-)

30000)فاس مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: الس د ناشط محند)
بق نة)100)درهم للحصة.

الس د ناشط عزدين):))50)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محند  ناشك  الس د 
عين) (2 م 9وكة) حي  العلمي  تجزئة 

هارون)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) عزدين  ناشط  الس د 
عين) (2 م 9وكة) حي  العلمي  تجزئة 

هارون)30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) محند  ناشط  الس د 
عين) (2 م 9وكة) حي  العلمي  تجزئة 

هارون)30000)فاس املغرب
عنوانه)ا)) عزدين  ناشط  الس د 
عين) (2 م 9وكة) حي  العلمي  تجزئة 

هارون)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

787I

PROCOMED

RBD STEEL MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PROCOMED
شارع ولي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 0000)، طنجة 

املغرب
RBD STEEL MAROC شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع ولي 

العهد, إقامة دار الفرح 3, طابق 
الثاني, شقة 64 طنجة 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
11537



20859 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 RBD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.STEEL MAROC

تصن ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجن ع الدعامات واله اكل املعدن ة)

لالستخدام الصناعي..

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

طابق) (,3 إقامة دار الفرح) ولي العهد,)

الثاني,)شقة)64)طنجة)0000))طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د أنطون و  وس ه ن كوالس)

 100 بق نة) حصة  (100 ( (: سانشيز)

درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د أنطون و  وس ه ن كوالس)

سانشيز عنوانه)ا))شارع القزارس)38, 

بن جان)30570)مور�سي إسبان ا.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د أنطون و  وس ه ن كوالس)

سانشيز عنوانه)ا))شارع القزارس)38, 

بن جان)30570)مور�سي إسبان ا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (17 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258384.

788I

PROCOMED

 INDUSTRIAL SUPPORT
AND SERVICES
إعالن متعدد القرارات

PROCOMED
شارع ولي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 0000)، طنجة 

املغرب
 INDUSTRIAL SUPPORT AND
SERVICES »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 

 ,43A الحرة للتصدير بطنجة قسنة
مكتب B-209D 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.11762

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 13)شتن 9) املؤرخ في)

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة املدير املشارك الس دة)

هدى ساره غ الن
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تصديق كندير وح د الس د يوسف)

سني9ي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)استقالة املدير
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258547.

78(I

KAMAR BENOUNA

CITRUS  MED ش م م
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
CITRUS  MED ش م م  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 

مكتب رقم 8 الدارالب ضاء 20100 
الدارالب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55888(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

CITRUS  MED)ش م م.
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تصدير و است9اد املنتجات الزراع ة)

املعباة
-)شراء)و است9اد منتجات التغل ف)
جن ع) في  عام  بشكل  التجارة  (-
و) طب عتها  كانت  مهنا  الخام  املواد 
املخصصة لصناعة االغدية الزراع ة)
-)شراء)ب ع است9اد تصدير و تسويق)
الخام) املواد  و  املنجة  املواد  جن ع 

املعدة للصناعة الغدائ ة الزراع ة.
اقامة) (7 (: عنوان املقر االجتناعي)
الثاني) الطابق  سبتة  زنقة  رامي 
 20100 الدارالب ضاء) (8 رقم) مكتب 

الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: ( الس د محند كنال الشرايبي) (-

0)3)بق نة)100)درهم.
 3(0 (: ( الشرايبي) يونس  الس د 

بق نة)100)درهم.
 140 (: ( الشرايبي) هشام  الس د 

بق نة)100)درهم.
(: الس د يوسف العنراني جوطي)

80)بق نة)100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشرايبي)) كنال  محند  الس د 
اقامة) سندباد  تجزئة  عنوانه)ا))
22)عين الدئاب) 2)ش) دونزاك عنارة)

20180)الدارالب ضاء)املغرب.
الس د يونس الشرايبي))عنوانه)ا))
 20450 ( ( 67)محج اسة السفلي انفا)

الدارالب ضاء)املغرب.
الس د هشام الشرايبي))عنوانه)ا))
الدئاب) عين  ست9ت  كولف  زنقة 

20180)الدارالب ضاء)املغرب.
جوطي) العنراني  يوسف  الس د 
 2.5 كلم) اكدال  حدائق  عنوانه)ا))
ب5   شقة  (04 دار) امزميز  طريق 

40050)مراكش))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الشرايبي)) كنال  محند  الس د 
اقامة) سندباد  جزئة  عنوانه)ا))
22)عين الدئاب) 2)ش) دونزاك عنارة)

20180)الدار الب ضاء)املغرب
الس د يونس الشرايبي))عنوانه)ا))
 20450 ( ( 67)محج اسة السفلي انفا)

الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)0)8418.

7(0I

KAMAR BENOUNA

MOROCCAN SAND ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
MOROCCAN SAND ش م م  
»شركة ذات املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 16 بلوك 
D قطاع )1 شارع الصنوار حي 
الرياض  - 10100 الرااط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.1080(7
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)ماي)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)
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على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الزيادة) العام  الجنع  قرر  مايلي:)

درهم) (8.000.000 من) راسنال  في 

ادماج) مع  ( درهم) (15.180.000 الى)
الحساب الجاري

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

النفص))في راسنال من)15.180.000 

عن) درهم  ( (8.000.000 الى) درهم 

للعجز) الجزئي  االمتصاص  طريق 

املت9اكم)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
راسنال

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (11 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)477)12.

7(1I

Sté(quick(bridge

FJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

Sté(quick(bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

FJ TRAVAUX شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي اوالد 

حنوسة حرشة بوحامدالرقم )27 

الشارع 5الطابق االول  - 35100 

جرس ف املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.2011

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)

 FJ املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

TRAVAUX))مبلغ رأسنالها)100.000 

اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 

بوحامدالرقم) حرشة  حنوسة  اوالد 

)27)الشارع)5الطابق االول))-)35100 

مشاكل) (: جرس ف املغرب نت جة ل)

إدارية.

و حدد مقر التصف ة ب حي اوالد)
 27( بوحامدالرقم) حرشة  حنوسة 
 35100 (- ( االول) 5الطابق  الشارع)

جرس ف املغرب.)
و عين:

و) ( لحسايني) ( ( فريد) الس د)ة))
جرس ف) (1 ملوية) تجزئة  عنوانه)ا))
كنصفي) املغرب  جرس ف  (35100

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بجرس ف) االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (05

.1387/2022
7(2I

FIDORO MULTI-SERVICES

 STE PIECES AUTOS SIDI
IFNI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
 STE PIECES AUTOS SIDI IFNI

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
الرحنة، شارع املرابطين، الرقم 43، 
الدا لة. - 73000 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
22853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PIECES AUTOS SIDI IFNI
غرض الشركة بإيجاز):)ب ع وشراء)
تجارة) الغ ار،) قطاع  أنواع  جن ع 

عامة،)استي9اد وتصدير..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(،43 الرحنة،)شارع املرابطين،)الرقم)

الدا لة.)-)73000)الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: امل نوني) الس د سع د 
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
امل نوني عنوانه)ا)) الس د سع د 

الدا لة)73000)الدا لة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
امل نوني عنوانه)ا)) الس د سع د 

الدا لة)73000)الدا لة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

أكتوار)2022)تحت رقم)1745.

7(3I

FIDORO MULTI-SERVICES

TUKAT AGRI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
TUKAT AGRI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الحسني، شارع اإلمام مالك، الزنقة 
75، الرقم )، الدا لة. - 73000 

الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

22767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 TUKAT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.AGRI
أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و دمات) أشغال  والرعي،) الفالحة 
استي9اد) عامة،) تجارة  متنوعة،)

وتصدير..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الزنقة) شارع اإلمام مالك،) الحسني،)
 73000 (- الدا لة.) (،( الرقم) (،75

الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د س دي محند علي الدادي)
درهم) (100,00 حصة بق نة) (148   :

للحصة.
الس د س دي املعطي ابعي):))142 
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.

الس د حنادي امح ندات):))142 
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.

الس د محند األمين موراد):))142 
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.

الس د موالي احند بوست):))142 
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.

 142 ( (: املجاهدي) الس د  طار 
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.

الجناني) النعنة  س دي  الس د 
درهم) (100,00 حصة بق نة) (142   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د س دي محند علي الدادي)
الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب.
ابعي) املعطي  س دي  الس د 
الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب.
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امح ندات) حنادي  الس د 
الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب.
موراد) األمين  محند  الس د 
الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب.
بوست) احند  موالي  الس د 
الع ون) (70000 الع ون) عنوانه)ا))

املغرب.
الس د  طار املجاهدي عنوانه)ا))

الدا لة)73000)الدا لة املغرب.
الجناني) النعنة  س دي  الس د 
الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د س دي محند علي الدادي)
الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

أكتوار)2022)تحت رقم)1685.
7(4I

FIDORO MULTI-SERVICES

ETWAREF AGRI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
ETWAREF AGRI شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الرحنة 
2، الزنقة 8، العنارة 3، الدا لة.  - 

73000 الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

227(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ETWAREF AGRI

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و دمات) أشغال  والرعي،) الفالحة 

استي9اد) عامة،) تجارة  متنوعة،)

وتصدير..

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(،3 العنارة) (،8 الزنقة) (،2 الرحنة)

الدا لة.))-)73000)الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

40)حصة) ( (: الس دة الزغنة مراد)

بق نة)100,00)درهم للحصة.

 20 ( (: الس دة محفوظة مشنان)

حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.

الس د الدرجلهة اهل الناجم):))20 

حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.

حصة) (20 ( (: بابي) مريم  الس دة 

بق نة)100,00)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مراد  الزغنة  الس دة 

الدا لة)73000)الدا لة املغرب.

مشنان) محفوظة  الس دة 

الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب.

الناجم) اهل  الدرجلهة  الس دة 

الدا لة) (73000 الدا لة) عنوانه)ا))

املغرب.

عنوانه)ا)) بابي  مريم  الس دة 

الدا لة)73000)الدا لة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) مراد  الزغنة  الس دة 

الدا لة)73000)الدا لة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

أكتوار)2022)تحت رقم)1702.

7(5I

CABINET CBA SARL

SUPER NUTRITION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

CABINET CBA SARL
شارع) (،3 طابق) بابوم،) زنقة  (27
الدار) (،20250 (، الخامس) محند 

الب ضاء)املغرب
ذات) شركة  ( (Super( Nutrition
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
(،05 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
الشقة) األول  الطابق  ديسنود  زنقة 
2،)بنجدية))-))20120))الدار الب ضاء))

املغرب.
تحويل))املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري))
.47001(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
األول) الطابق  ديسنود  زنقة  (،05«
)الدار) (20120 ( (- ( 2،)بنجدية) الشقة)
»تجزئة ا ص) إلى) املغرب«) ( الب ضاء)
س دي) (٬  160 رقم) ب،) شطر  ك،)
الدار) (20153 (- ٬)عين شق،) معروف)

الب ضاء))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842042.
7(6I

CABINET HOURMANEK

SUPER FOODS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM(AVENUE  315
 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir(maroc
SUPER FOODS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي املنطقة 
الصناع ة تاس الرقم.  207    

الدشي9ة الجهادية انزكان اكادير - 

86352  الدشي9ة الجهادية انزكان  
املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.737
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (1( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البضائع للغي9 دا ل املغرب)

و  ارجه..
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
24)أكتوار) )بتاريخ) االبتدائ ة بانزكان)

2022)تحت رقم)2114.
7(7I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

MOBILE-IMPORT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عنارة مجنع املسافر شارع 
الفض لة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 10000، الرااط املغرب
MOBILE-IMPORT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 113 
ب أمل 6 حي الفتح يعقوب املنصور 

- 10000 الرااط املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.1522((

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 15)شتن 9) املؤرخ في)
ذات) شركة  (MOBILE-IMPORT
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول ة 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حي) (6 أمل) ب  (113 رقم) اإلجتناعي 
 10000 (- املنصور) يعقوب  الفتح 
الرااط املغرب نت جة التفاق الشركاء)

على تصف ة و قفل الشركة.
و عين:

و) السالمي  ( املهدي) الس د)ة))
113)حي الفتح) 6)رقم) عنوانه)ا))أمل)
الرااط) (10000 املنصور) يعقوب 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)15)شتن 9)2022)وفي رقم)113 
ب أمل)6)حي الفتح يعقوب املنصور)-)

10000)الرااط املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم))65)12.
7(8I

STE AK MISSION SARL AU

 STE RACHACHI BUILDING
DE LUXE-SARL-AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس املغرب
 STE RACHACHI BUILDING

DE LUXE-SARL-AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
وهران 21 زنقة موسكو الزهور 1 

فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
7426(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (13
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 RACHACHI BUILDING DE

.LUXE-SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز):)املقاولة في)

البناء)و األعنال التجارية.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 1 الزهور) موسكو  زنقة  (21 وهران)

فاس)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الس د عنر الرشا�سي)
درهم) (100.000 بق نة) حصة 

للحصة.)
 1000 (: ( الرشا�سي) عنر  الس د 

بق نة)100.000)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الس د عنر الرشا�سي)
شارع وهران)21)زنقة موسكو الزهور)

1.    30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الس د عنر الرشا�سي)
شارع وهران)21)زنقة موسكو الزهور)

1. 30000)فاس املغرب
الس د سع د الرشا�سي عنوانه)ا))
شارع وهران)21)زنقة موسكو الزهور)

1. 30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4352.
7((I

IELOMAR- TANGER

IELOMAR-TANGER
شركة املساهنة

حل شركة

IELOMAR- TANGER
مدشر دم نا ق ادة س دي ال امني 

دائرة اص ال ، 0000)، اص ال املغرب
IELOMAR-TANGER شركة 
املساهنة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي مدشر 
دمنا ق ادة س دي ال نني دائرة 
اص ال - 0000) اص ال املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1051
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يول وز) (1( في) املؤرخ 
IELOMAR- املساهنة) شركة  حل 

 10.000 رأسنالها) مبلغ  ( (TANGER

اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 

مدشر دمنا ق ادة س دي ال نني دائرة)

اص ال)-)0000))اص ال املغرب نت جة)

ل):)املنافسة.

مدشر) التصف ة ب  مقر  و حدد 

دمنا ق ادة س دي ال نني دائرة اص ال)

- 0000))اص ال املغرب.)

و عين:

و) شختور  ( فؤاد) الس د)ة))

0000))اص ال) عنوانه)ا))مدشر دمنا)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باص لة))بتاريخ)04)أكتوار)

2022)تحت رقم)32.

800I

KHOUYI BADIA

 GOODLEARNING« S.A.R.L«
au

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 GOODLEARNING« S.A.R.L(au«

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي املكتب 
رقم )3 الطابق 7 اإلقامة رقم 04 

و08 شارع سبو املدينة الجديدة  - 

50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

57415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (15

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GOODLEARNING«(S.A.R.L(au«
((- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصن نات مواقع الويب أو غي9ها.
-)االستي9اد و التصدير..

املكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 04 رقم) اإلقامة  (7 الطابق) (3( رقم)
(- ( شارع سبو املدينة الجديدة) و08)

50000)مكناس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( القادرالدراوي) عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
القادرالدراوي)) عبد  الس د 
بريسوار) زنقة دي  ب  (02 عنوانه)ا))
0)786)ليزيسار لوروا)0)786)فرنسا)

فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
القادرالدراوي)) عبد  الس د 
بريسوار) زنقة دي  ب  (02 عنوانه)ا))
0)786)ليزيسار لوروا)0)786)فرنسا)

فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
13)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3740.
801I

FIDUCIAIRE ENNOUR

ZIANOS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC



20863 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

ZIANOS  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

 ريبكة الرقم 240 الفق ه بن صالح  
- 23200 الفق ه بن صالح  املغرب.

رفع رأسنال الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.48(7
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 شتن 9) (15 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
»400.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائ ة بالفق ه بن صالح)

20)أكتوار)2022)تحت رقم)258.
802I

ONET QUALITÉ

ONET QUALITÉ
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ONET QUALITÉ
 N° 7 RUE 10 ETG 2 AIN(CHIFA

 1 CASABLANCA ، 20540،
CASABLANCA MAROC

ONET QUALITÉ شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 13 
زنقة أحند املجاط إقامة األلب 

الطابق األول رقم 8 املعاريف الدار 
الب ضاء - 20370 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558065

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ONET(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.QUALITÉ
تنظ ف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املباني.
 13 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
األلب) إقامة  املجاط  أحند  زنقة 
املعاريف الدار) (8 الطابق األول رقم)
الب ضاء) الدار  (20370 (- الب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة سك نة الفت9ا�سي):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الفت9ا�سي) سك نة  الس دة 
عنوانه)ا))11)بلوك)11)حي سع دة)1 

أسفي)46040)أسفي املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الفت9ا�سي) سك نة  الس دة 
عنوانه)ا))11)بلوك)11)حي سع دة)1 

أسفي)46040)أسفي املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)74)840.
803I

ANRAJ TRANS SARL AU

ANRAJ TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ANRAJ TRANS SARL AU
 RESIDENCE AL AZIZIA

 BOULEVARD ROYAUME
 ARABIE(SAOUDITE 3 EME

 ETAGE(N°20 TANGER.
 RESIDENCE AL AZIZIA

 BOULEVARD ROYAUME

 ARABIE(SAOUDITE 3 EME
 ETAGE(N°20 TANGER.، 90000،

Tanger-Médina(MAROC
ANRAJ TRANS  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي  اقامة 
العزيزية شارع املنلكة العرا ة 

السعودية الطابق الثالث شقة رقم 
20 طنجة - 0000)  طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
106423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 يول وز) (10
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ANRAJ(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع الوطن ة والدول ة
.

اقامة) ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
العرا ة) املنلكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق الثالث شقة رقم)

20)طنجة)-)0000)))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) ( (: الس د انوار باك)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 2( عنوانه)ا)) باك  انوار  الس د 
  (0000 طنجة) (3 شارع األنوال رقم)

طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

 2( عنوانه)ا)) باك  انوار  الس د 
  (0000 طنجة) (3 شارع األنوال رقم)

طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يول وز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2020)تحت رقم)3426.
804I

COFISCOM

GLOBIUM SOLUTIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

GLOBIUM SOLUTIONS  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة 

رقم 3 شارع محند الخامس عنارة 
مضران الطابق الثاني - 63300 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
877(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GLOBIUM SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز):)التكوين)

تنظ م الحفالت)
الدراسات و االرشادات.

الشقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع محند الخامس عنارة) (3 رقم)
 63300 (- الثاني) الطابق  مضران 

بركان املغرب.



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20864

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اوسامة) ع اد  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اوسامة  ع اد  الس د 
لندن املنلكة) (EC2A املنلكة املتحدة)

املتحدة.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) اوسامة  ع اد  الس د 
لندن املنلكة) (EC2A املنلكة املتحدة)

املتحدة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( االبتدائ ة ب 9كان)

2022)تحت رقم)2142.

805I

AJPC

AJPC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

AJPC
 AVENUE ABDELKRIM EL
 KHATTABI RESIDENCE

 ROQAYA BLOC A
 APPARTEMENT 27 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AJPC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة رق ة بلوك 
»أ« شقة 27  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (31
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

.AJPC(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

:) دمات) بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة؛

في) بنصادر  ارج ة  االستعانة 

م دان الخدمات للشركات..

عنوان املقر االجتناعي):)شارع عبد)

الكريم الخطابي إقامة رق ة بلوك)»أ«)

شقة)27  - 40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 MEYNET ROBERT الس د)

LOUIS JOSEPH :  (0)حصة بق نة)

100)درهم للحصة.

 MEYNET TYPHAINE الس دة)

حصة) (ORIANE SOIENE :  10

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 MEYNET ROBERT الس د)

 128 عنوانه)ا)) ( (LOUIS JOSEPH

  RUE PIERRE CORNEILLE 6(003

.- LYON FRANCE

 MEYNET TYPHAINE الس دة)

عنوانه)ا)) (ORIANE SOIENE

  AVENUE BARTHOLONI 74140

.- LYON FRANCE

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

 MEYNET ROBERT الس د)

 128 عنوانه)ا)) (LOUIS JOSEPH

  RUE PIERRE CORNEILLE 6(003

- LYON FRANCE

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

18)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140477.

806I

sofoget

VERDIR AGRI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
VERDIR AGRI  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي  القن طرة 
)5 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيزرقم 4 - 14000  

القن طرة املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.66813

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)18)أكتوار)2022)تم تع ين)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

الهزاط هدى))كنسي9 وح د
تبعا إلقالة مسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))301).
807I

sofoget

BAMA PRO BUSINESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
BAMA PRO BUSINESS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حدادة 
رقم 1668 - 14000 القن طرة  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 

.51373

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تنت) (2022 أكتوار) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت الس د))ة)))عصام))بوشت)

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة))الس د))ة))الهام))

الرافعي بتاريخ)14)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 24 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3)41.

808I

sofoget

BAMA PRO BUSINESS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تع ين مسي9 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

BAMA PRO BUSINESS  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حدادة 

رقم 1668 القن طرة - 14000 

القن طرة  املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.51373

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)14)أكتوار)2022)تم تع ين)

الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

الرافعي الهام))كنسي9 وح د

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3)41.

80(I
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sofoget

IMMO SEB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
IMMO SEB شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 

25 زنقة سبتة شقة ) إقامة 
سلمى القن طرة املغرب - 14000   

القن طرة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
67027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (15
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 IMMO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.SEB
)اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
إقامة سلمى) (( زنقة سبتة شقة) (25
القن طرة املغرب)-)14000)))القن طرة))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: شكري   ار) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
الس د شكري   ار):)1000)بق نة)

100)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)))) شكري   ار  الس د 
القن طرة))14000)))القن طرة))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)))) شكري   ار  الس د 
القن طرة))14000)))القن طرة))املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)3008).
810I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

CONSTRUPRO
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
CONSTRUPRO »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع با 
حن ني طريق عين السنن - 30000 

فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.35483

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)أبريل))201

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
ينص) الذي  األول:) رقم  قرار 
املال ة) الوضع ة  تحل ل  مايلي:) على 
الشركة من) و رفع رأسنال  للشركة 
500000.00)درهم إلى)2200000.00 

درهم
الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)
الشركة) رأسنال  تخف ض  مايلي:)
إلى) درهم  (2200000.00 من)

500000.00درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  األول:) رقم  بند 
املال ة) الوضع ة  تحل ل  مايلي:)
الشركة من) و رفع رأسنال  للشركة 
500000.00)درهم إلى)2200000.00 

درهم

الذي ينص على) الثاني:) بند رقم 
الشركة) رأسنال  تخف ض  مايلي:)
إلى) درهم  (2200000.00 من)

500000.00درهم
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)03)ماي))201 

تحت رقم))3/201)15.

811I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 SOCIÉTÉ YOUSSEF
TARAHMOUNT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC
 SOCIÉTÉ YOUSSEF

TARAHMOUNT  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 04 
تجزئة السالم البالل ع  - 83000 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
(121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
متبوعة) الشركة  تسن ة 
بنختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIÉTÉ YOUSSEF (: تسن تها)

.TARAHMOUNT
تأجي9) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.

 04 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
 83000 (- ( البالل ع) السالم  تجزئة 

تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د يوسف ترحنونت):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ترحنونت) يوسف  الس د 
مشرع) كروم  أوالد  دوار  عنوانه)ا))
تارودانت) (83000 العين أوالد تاينة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
ترحنونت) يوسف  الس د 
مشرع) كروم  أوالد  دوار  عنوانه)ا))
تارودانت) (83000 العين أوالد تاينة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)705.
812I

HIDA SERVICE TAROUDANT

AYOOR STAR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

AYOOR STAR  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 181 
البالل ع طريق املستشفى - 83000 

تارودانت املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.5(63

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 شتن 9) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
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لشكر) ( مبارك) )ة)) تفويت الس د)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن 9) (0( بتاريخ) امو�سى  ( مبارك)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 20 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)681.
813I

PARTAGE CONSULTING

MAISON GEORGINA
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،(0000 ، 76 السادس رقم
املغرب

MAISON GEORGINA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي ال 9انس 
تجزئة نرجس شارع فق ه بن مكي 

رقم 15 - 0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1305(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (08
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAISON GEORGINA
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للس دات) شعر  وتصف ف  تجن ل 

وحناه سبا
املعدات) ب ع  عنل ات  جن ع 
وتجارة) (، األ رى) والتوريدات 
والتدريب) والتصدير  االستي9اد 

واصفة عامة جن ع العنل ات من أي)
نوع كانت)،)املنقولة أو غي9 املنقولة)،)
(، املال ة) أو  االقتصادية  (، القانون ة)
بالكائن) املتعلقة  أو املدن ة  التجارية 
املذكور أعاله أو أي �سيء)آ ر مشابه)
من املحتنل أن) (، أو كائن ذي صلة)
مباشر) غي9  أو  مباشر  بشكل  يروج 
للهدف الذي تسعى إل ه الشركة أو)

امتدادها أو تطويرها.
ال 9انس) (: عنوان املقر االجتناعي)
تجزئة نرجس شارع فق ه بن مكي رقم)

15 - 0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أنكال) حنان  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أنكال  حنان  الس دة 
فض لة روي شه د) ( ال 9انس تجزئة)
محند لحبيب رقم67 0000)))طنجة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) أنكال  حنان  الس دة 
فض لة روي شه د) ( ال 9انس تجزئة)
محند لحبيب رقم67 0000))طنجة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)257526.
814I

AZ CONSULTANTS

M
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

AZ CONSULTANTS
141 شارع حسن األول، الطابق 
الرابع ، 20000، الدارالب ضاء 

املغرب
M شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د)في طور 
التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 14 شارع 
األبطال شقة رقم ) اكدال - 10010 

الرااط املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.114647

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر حل) (2021 نون 9) (17 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ رأسنالها) ( (M الشريك الوح د)
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
شقة) األبطال  شارع  (14 اإلجتناعي)
رقم)))اكدال)-)10010)الرااط املغرب)

نت جة ل):)قرار الشريك الوح د.
تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 3 رقم) ورياغل  بني  زنقة  التازي 

السوي�سي)-)10010)الرااط املغرب.)
و عين:

و) علوي  مراني  ( ( مني9) الس د)ة))
رياض) تجزئة  (25 قطاع) عنوانه)ا))
حي الرياض) (3 األطر عنارة س شقة)
)ة)) الرااط املغرب كنصفي) (10010

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (17 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم))53)12.

815I

PARTAGE CONSULTING

LA FUGA MALL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،(0000 ، 76 السادس رقم
املغرب

LA FUGA MALL شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  183 شارع 
ولي العهد مركز NREA محل  13  - 

0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LA (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FUGA MALL
امتالك) ( (: غرض الشركة بإيجاز)
واملطاعم) املقاهي  وتشغ ل  وإنشاء)
واملخابز ودور الض افة وإدارة جن ع)
بشكل) املرتبطة  التجارية  األصول 

مباشر أو غي9 مباشر بهذه األنشطة.
جن ع) وتصدير  استي9اد  (•

املنتجات.
وتشغ ل جن ع الوكاالت) اقتناء) (•
والحصريات) التجارية  والعالمات 
أو) الشركة  بنوضوع  املتعلقة 

ملحقاتها)؛
منتلكات) على  االستحواذ  (•
أو) الشركات  جن ع  في  حصص  أو 
املؤسسات ذات األغراض املناثلة أو)

ذات الصلة.
جن ع املعامالت) (، وبشكل أعم) (•
التجارية والصناع ة واملال ة واألوراق)
تكون) قد  التي  والعقارية  املال ة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي9 مباشر)
من) أو  أعاله  املذكورة  باألنشطة 

املحتنل أن تعزز تطوير الشركة.
 183 ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
محل)) (NREA العهد مركز) شارع ولي 

13  - 0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 HL(HOLDING«(SARL«((الشركة
AU)املنثلة في شخص مسي9ها الس د)
بق نة) حصة  ((00 ( (: األزرق) هشام 

100)درهم للحصة.
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الس د هشام األزرق):))100)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 HL( HOLDING«« ( الشركة)
SARL AU)املنثلة في شخص مسي9ها)
 77 عنوانه)ا)) األزرق  هشام  الس د 
شارع فاس مكتب)1   0000)))طنجة)

املغرب.
عنوانه)ا)) األزرق  هشام  الس د 
الطابق) أريحا  إقامة  املجزرة  طريق 
8/2)رقم)152 0000)))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) األزرق  هشام  الس د 
الطابق) أريحا  إقامة  املجزرة  طريق 
8/2)رقم)152 0000))طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (13 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258270.

816I

PARTAGE CONSULTING

 BLANCHISSERIE
INDUSTRIELLE LE CHAT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،(0000 ، 76 السادس رقم
املغرب

 BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
LE CHAT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي  183 شارع 
ولي العهد مركز NREA محل  13  - 

0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

12(20(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

.LE CHAT

الغس ل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والغس ل) (، والكي) (، والكي) (، ارلي)

املالبس) وغس ل  (، الثلج) وإزالة  (،

بالخدمة الذات ة.

•)التعديالت والص انة والتوص ل)

للننازل.

•)إنشاء)أو ح ازة أو تشغ ل مباشر)

أو غي9 مباشر أو تأجي9 أو إدارة أو تأجي9)

والفروع) التجارية  األعنال  جن ع 

بأي) استخدامها  ينكن  التي  واملباني 

شكل من األشكال ألي من األغراض)

املذكورة أعاله)

.

 183 ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 

محل)) (NREA العهد مركز) شارع ولي 

13  - 0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 HL(HOLDING«(SARL«((الشركة

AU)املنثلة في شخص مسي9ها الس د)

هشام األزرق):))0))حصة بق نة)100 

درهم للحصة.

10)حصة) ( (: الس د هشام األزرق)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 HL( HOLDING«« ( الشركة)

SARL AU)املنثلة في شخص مسي9ها)

 77 عنوانه)ا)) األزرق  هشام  الس د 

شارع فاس مكتب)1   0000)))طنجة)

املغرب.

عنوانه)ا)) األزرق  هشام  الس د 

الطابق) أريحا  إقامة  املجزرة  طريق 
8/2)رقم)152 0000)))طنجة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) األزرق  هشام  الس د 
الطابق) أريحا  إقامة  املجزرة  طريق 
8/2)رقم)152 0000))طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم) (- بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

.2558(6

817I

ف ديسي9 بسنة شركة دات املسؤول ة املحدودة دات)

الشريك الوح د

تاكوتي طرافو
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ف ديسي9 بسنة شركة دات 
املسؤول ة املحدودة دات الشريك 

الوح د
تجزئة عثنان زنقة 12 رقم 37-)3 
عين الشق الدار الب ضاء ، 20470، 

الدار الب ضاء املغرب
تاكوتي طرافو شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 64 عبد 
هللا املديوني الطابق 1 شقة 2 درب 
عنر - 20080 الدار الب ضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.4(8421
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 22)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  ( طرافو) تاكوتي 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
املديوني) هللا  عبد  (64 اإلجتناعي)
الطابق)1)شقة)2)درب عنر)-)20080 
(: ل) نت جة  املغرب  ( الب ضاء) الدار 

ظروف اقتصادية.
عبد) (64 و حدد مقر التصف ة ب)
درب) (2 شقة) (1 هللا املديوني الطابق)
عنر)-)20080)الدار الب ضاء))املغرب.)

و عين:
تاكوتي و) ( ( عبد العزيز) الس د)ة))
زنقة) بلوك ب  (4 ملكانسة) عنوانه)ا))
 20260 الشق) عين  (16 رقم) (3(
)ة)) املغرب كنصفي) ( الب ضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842627.
818I

SMT CONSULTING

رياض دي ليس
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SMT CONSULTING
اقامة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 
الشتوي مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
رياض دي ليس  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي درب رحالة 
رقم 26 املشوار مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12((0(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
رياض) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

دي ليس.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
ب ع,شراء,كراء.)بناء)و ادارة العقارات).
درب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- مراكش) املشوار  (26 رقم) رحالة 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
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 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

هونوغي) هوارت  ف نسون  الس د 
جاك سوب)):))100)حصة بق نة)100 

درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
هونوغي) هوارت  ف نسون  الس د 
شارع) (1031 عنوانه)ا)) ( جاك سوب)
  06410 فرنسا) ب وت  فوف ت  دي 

ب وت فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
هونوغي) هوارت  ف نسون  الس د 
شارع) (1031 عنوانه)ا)) ( جاك سوب)
 06410 فرنسا) ب وت  فوف ت  دي 

ب وت فرنسا)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140553.
81(I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

JABRANE JUNIORS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال 9يد رقم 146، 73000، 

الدا لة املغرب
JABRANE JUNIORS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 01-7724 الدا لة 
73000 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
22785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.JABRANE JUNIORS

الدعم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
األكاديمي في املركز الت9بوي وفي املنزل)

للطالب.

التدريب) عنل ات  جن ع  (-

املخصصة) والتوظ ف  والتوج ه 

والك انات) واإلدارات  للشركات 

القانون ة العامة أو الخاصة وتنظ م)

للتدريب) املخصصة  االجتناعات 

وتيسي9 املجنوعات)؛
-)التدريب املنهي والتدريب الت9بوي)

عن بعد أو وجها لوجه)؛.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الدا لة) (01-7724 رقم) العركوب 

73000)الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ج 9ان) سناء) الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ج 9ان  سناء) الس دة 

الشقة) (7 عنارة) اوراد  جنان  اقامة 

مراكش) (40000   15 املجنوعة) (17

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ج 9ان  سناء) الس دة 

الشقة) (7 عنارة) اوراد  جنان  اقامة 

مراكش) (40000   15 املجنوعة) (17

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (17

.16(7/2022

820I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

ABARAZE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال 9يد رقم 146، 73000، 

الدا لة املغرب

ABARAZE شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس قرب املحكنة 

االبتدائ ة بواد الدهب  - 73000 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

22843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ABARAZE

تشغ ل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى ومطعم.

-)إدارة وتشغ ل املطاعم واملطاعم)

الجناع ة.

-)تشغ ل أي مخ ز ومتجر معجنات)

وصالون آيس كريم وغرفة شاي)؛.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

املحكنة) قرب  الخامس  محند 

 73000 (- ( الدهب) بواد  االبتدائ ة 

الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د رش د بوجا)):))1.000)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) الس د رش د بوجا عنوانه)ا))
النهضة)1)رقم)2002 73000)الدا لة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حي) الس د رش د بوجا عنوانه)ا))
النهضة)1)رقم)2002 73000)الدا لة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (20

.1738/2022

821I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

TAWFIK BUSINESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال 9يد رقم 146، 73000، 

الدا لة املغرب
TAWFIK BUSINESS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 
الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
22825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TAWFIK BUSINESS
تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسناك بالجنلة.
-)تاجر أسناك)-)استي9اد وتصدير)؛

-)مالك سف نة ص د)؛
-)تجن د ومعالجة وتصدير جن ع)
منتجات املأكوالت البحرية الطازجة)

واملجندة..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 73000  -  01-7724 رقم) العركوب 

الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د توف ق بن املامون):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املامون) بن  توف ق  الس د 
 3 14)زنقة املرابطين شقة) عنوانه)ا))

م ج))50000)مكناس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
املامون) بن  توف ق  الس د 
 3 14)زنقة املرابطين شقة) عنوانه)ا))

م ج))50000)مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (1(

.1723/2022
822I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

ZAGOR KA GLASS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال 9يد رقم 146، 73000، 

الدا لة املغرب

ZAGOR KA GLASS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

مدينة الوحدة رقم 1565 - 73000 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

22615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ZAGOR KA GLASS

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وزجاج) املرايا  وترك ب  وتوزيع  وا ع 

والفوالذ) واملعدن  والزجاج  املرايا 

املقاوم للصدأ)؛

-)توريد وترك ب واستبدال جن ع)

أنواع الزجاج والنوافذ والنجارة.

واملباني) املرايا  أعنال  جن ع  (-

والتزج ج والنجارة واألقفال وتشك ل)

وتحويل الزجاج.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 73000  -  1565 مدينة الوحدة رقم)

الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: البتاح) عثنان  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) البتاح  عثنان  الس د 

الدا لة) (73000  6 حي الوحدة رقم)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) البتاح  عثنان  الس د 

الدا لة) (73000  6 حي الوحدة رقم)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

شتن 9)2022)تحت رقم)1570/2022.

823I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

REY SUD EN LOGISTICS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال 9يد رقم 146، 73000، 

الدا لة املغرب

REY SUD EN LOGISTICS شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي االمل 

1 بلوك 5 رقم 15 - 73000 الدا لة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

22801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (0(

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 REY (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SUD EN LOGISTICS

غرض الشركة بإيجاز):)-)الخدمات)

اللوجست ة ال 9ية والبحرية والجوية

-تقديم الخدمات

-)التجارة العامة

-استي9اد و تصدير.

عنوان املقر االجتناعي):)حي االمل)

1)بلوك)5)رقم)15 - 73000)الدا لة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اهدار) يوسف  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اهدار  يوسف  الس د 

بلوك س رقم)336)حي الهدى))80000 

اكادير املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) اهدار  يوسف  الس د 

بلوك س رقم)336)حي الهدى))80000 

اكادير املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 

رقم) تحت  (2022 أكتوار) (07

.1613/2022

824I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

AGRIMASUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة ف داكا، شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال 9يد رقم 146، 73000، 

الدا لة املغرب

AGRIMASUD شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2268(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AGRIMASUD

زراعة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جن ع) وإنتاج  وتطوير  ومعالجة 

منتجات) وتسويق  البستنة  منتجات 

األشجار) زراعة  وكذلك  البستنة 

وزراعة الحنض ات وترا ة الدواجن)

والخضروات املبكرة)؛

اإلنتاج الزراعي بجن ع أشكاله:) (-

التشجي9)،)والزراعة)،)وزراعة الكروم)

وجن ع) املبكرة  والخضروات  (،

املنتجات األ رى املتعلقة بالت9ب ة)؛.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 73000  -  01-7724 رقم) العركوب 

الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: الزناتي) ل لى  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزناتي  ل لى  الس دة 

 10 شارع االمي9 موالي عبد هللا رقم)

ف ال امار)70000)الع ون املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) الزناتي  ل لى  الس دة 
 10 شارع االمي9 موالي عبد هللا رقم)

ف ال امار)70000)الع ون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (11

.1626/2022
825I

ائتنان ة ف داكا،)شركة ذات املسؤول ة املحدودة

HABITAS DAKHLA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ائتنان ة ف داكا، شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال 9يد رقم 146، 73000، 

الدا لة املغرب
HABITAS DAKHLA شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 
الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
22847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HABITAS DAKHLA
امللك ة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
والتأجي9 والتنويل واإلدارة والتشغ ل)
الوك ل) أو  املباشر  غي9  أو  املباشر 
والحانات) واملطاعم  الفنادق  لجن ع 
وبشكل) (، فئة) أي  ومن  نوع  أي  من 
املساهنة) املؤسسات  لجن ع  (، أعم)

التخ  م)) ذلك  في  )بنا  الفنادق) في 
واملطاعم الس احة والت9ف ه..

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 73000  -  01-7724 رقم) العركوب 

الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 DAVID SAPIR :  100 الس د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) (DAVID SAPIR الس د)
 ingestre( place( suit( 64,  15
 London,( united( kingdom

w1f0du(EC1A)لندن لندن.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) (DAVID SAPIR الس د)
 ingestre( place( suit( 64,  15
 London,( united( kingdom

w1f0du(EC1A)لندن لندن
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائ ة 
رقم) تحت  (2022 أكتوار) (20

.1741/2022
826I

كافج د

BA METAL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

كافج د
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب
BA METAL شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الزرقطوني رقم 174 زنقة مو�سى 
ابن نصي9 - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.47(257

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت الس د))ة))كلثوم نيتوريرت)

250)حصة اجتناع ة من أصل)250 

حصة لفائدة))الس د))ة))أمين فا�سي)

فهري بتاريخ)13)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843150.

827I

كافج د

PARAMEDICAL EL HASSANI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

كافج د

86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب

 PARAMEDICAL EL HASSANI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي وفاق 2 

زنقة 40 رقم 137 األلفة حي الحسني 

- 20220 الدار الب ضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.316671

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 9) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

باسا) امحند  )ة)) الس د) تفويت 

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500

)ة))اس ة) )الس د) 500)حصة لفائدة)

التوري بتاريخ)13)شتن 9)2022.

سع د التوري) )ة)) تفويت الس د)

أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500

)ة))اس ة) )الس د) 500)حصة لفائدة)

التوري بتاريخ)13)شتن 9)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843032.

828I
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كافج د

SANS PISTON
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

كافج د
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب
SANS PISTON شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب 
)35 ت كنواارك طريق النواصر - 

20200 الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.3813(3

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اياد) شركة  )ة)) الس د) تفويت 
 400 هولدينغ) اياد  شركة  هولدينغ 
 40.000 حصة اجتناع ة من أصل)
حصة لفائدة))الس د))ة))بدر درويش)

بتاريخ)11)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))84302.

82(I

كافج د

PARAMEDICAL EL HASSANI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة

كافج د
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب
  PARAMEDICAL EL HASSANI

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي وفاق 2 

زنقة 40 رقم 137 األلفة حي الحسني 
- 20230 الدار الب ضاء املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.316671

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 13)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

التوري اس ة كنسي9 وح د
تبعا إلقالة مسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843032.
830I

كافج د

CREABUZZ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

كافج د
86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب ضاء 

املغرب
CREABUZZ شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 112 

زنقة ابو اسحاق املاروني  - 20200 
الب ضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.471231

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اياد) شركة  )ة)) الس د) تفويت 
 400 هولدينغ) اياد  شركة  هولدينغ 
 40.000 حصة اجتناع ة من أصل)
حصة لفائدة))الس د))ة))بدر درويش)

بتاريخ)11)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843031.
831I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

SEWING 2A
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

SEWING 2A شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مراب  
برقم 37  بالد الخنيس س دس بابا  

- 50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
57505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SEWING 2A
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخ اطة املخصصة)
صنع املالبس

االستي9اد و التصدير.
مراب)) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بالد الخنيس س دس بابا)) ( (37 برقم)

- 50050)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محند) زويغري  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محند  زويغري  الس د 
شارع م.ت) (1 ( ب ت) (2 هلم بي ت9البا)
تابور)0)200)اجاص و فرنسا)20000 

اجاص و فرنسا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) محند  زويغري  الس د 
شارع م.ت) (1 ( ب ت) (2 هلم بي ت9البا)
تابور)0)200)اجاص و فرنسا)20000 

اجاص و فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)
2022)تحت رقم)16)3.

832I

CABINET CBA SARL

SAFA HOUSE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محند الخامس ، 20250، الدار 
الب ضاء املغرب

SAFA HOUSE شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي   05 حي 

ديكسنود الطابق االول الشقة رقم 
2 بنجدية - 20120 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.474227

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) )2)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  ( (SAFA HOUSE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي)))05)حي ديكسنود الطابق)
االول الشقة رقم)2)بنجدية)-)20120 
الدار الب ضاء)املغرب نت جة ل):)عدم)

وجود نشاط.
05)حي) ( ( و حدد مقر التصف ة ب)
رقم) الشقة  االول  الطابق  ديسنود 
الب ضاء) الدار  (20120 (- بنجدية) (2

املغرب.)
و عين:

نويشلة) ( ( املولى) عبد  الس د)ة))
 ٬ البجع) زنقة  (٬  7 رقم) عنوانه)ا)) و 
املغرب) الب ضاء) الدار  (20410 وزيز)

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)))05)حي)
 2 ديسنود الطابق االول الشقة رقم)

بنجدية الدار الب ضاء)املغرب.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)62)842.
833I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

SERVICLEAN
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�سي شارع 
ابن الخط ب الشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس املغرب
SERVICLEAN شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 3 

مكرر درب واد شان مل ح  - 30000 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.51877

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (1( في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
رأسنالها) مبلغ  ( (SERVICLEAN
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي رقم)3)مكرر درب واد شان)
مل ح))-)30000)فاس املغرب نت جة ل)

:)تراكم الخسائر.
 3 رقم) التصف ة ب  مقر  و حدد 
 30000 (- ( مكرر درب واد شان مل ح)

فاس املغرب.)
و عين:

الس د)ة))حنزة))وردي و عنوانه)ا))
 3 الطابق) (5 عنارة) البسنة  اقامة 
20000)الدار) 14)عين السبع) الشقة)
الب ضاء)املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5632.
834I

مكتب الجرودي

LOUKILI FINITIONS
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي

شارع 18 نون 9 رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

LOUKILI FINITIONS »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: دوار 

اوالد علي بنحنو  الدريوش 62000 

الناضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 

.12475

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 نون 9) (10 املؤرخ في)

القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة عتى تفويت الحصص بين)

الس دة لوك لي ح اة و الس د لوك لي)

انور

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تع ين الس د لوك لي بوجنعة مسي9ا)

وح دا للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مالءمة قانون الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

 80.000 بوجنعة) لوك لي  الس د 

 10.000 الس د لوك لي انور) (- درهم)

درهم)-)الس دة لوك لي ح اة)10.000 

درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصة) (800 بوجنعة) لوك لي  الس د 

(- حصة) (100 انور) لوك لي  الس د  (-

الس دة لوك لي ح اة)100)حصة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4645.

835I

FIDABEL SARL AU

PACTELEC
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
الزنقة 18 الرقم 23 حي السعادة 
عزيب الدرعي آسفي ، 46010، 

آسفي املغرب
PACTELEC شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الرقم )2 
بلوك 5 تجزئة هشام حي اإل الص 

آسفي - 46000 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

132((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PACTELEC
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء
اإلنعاش العقاري.

عنوان املقر االجتناعي):)الرقم))2 
تجزئة هشام حي اإل الص) (5 بلوك)

آسفي)-)46000)آسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د الكراب حن د):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
رمضان) محند  الدحاني  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (500   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حن د  الكراب  الس د 
 46000 ( حي الزهور) (48 بلوك) (203

آسفي املغرب.

رمضان) محند  الدحاني  الس د 

تجزئة) (5 بلوك) (2( الرقم) عنوانه)ا))

آسفي) (46000 ( هشام حي اإل الص)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) حن د  الكراب  الس د 

 46000 ( حي الزهور) (48 بلوك) (203

آسفي املغرب

رمضان) محند  الدحاني  الس د 

تجزئة) (5 بلوك) (2( الرقم) عنوانه)ا))

آسفي) (46000 ( هشام حي اإل الص)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( االبتدائ ة بآسفي)

2022)تحت رقم)06).

836I

شركة ف دوسو

BADES FOURAGE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 نشاط الشركة

شركة ف دوسو

102 شارع املوحدين الحس نة ، 

32000، الحس نة املغرب

BADES FOURAGE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي شقة 

02 عنارة 12 مجنع ريف اسكان 

القطب الحضري حي س دي عابد - 

32000 الحس نة املغرب.

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.2(27

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تغ ي9) 13)أكتوار) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»استي9اد وتصدير)

البضائع) »نقل  إلى) البناء«) مواد 

لحساب الغي9«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالحس نة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))26.

837I
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STE ZIZ COMPTA

STE DANOTRAV SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

قفل التصف ة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE DANOTRAV SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : قصر 

اوالد  عائشة الريصاني - 52450 

الريصاني املغرب.

قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 

.135((

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

2022)تقرر حل) 08)شتن 9) املؤرخ في)

STE DANOTRAV SARL AU)شركة)

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 

اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 

(- الريصاني) عائشة  ( اوالد) قصر 

52450)الريصاني املغرب نت جة لقلة)

الخدمات.

و عين:

دنون)) ( ( الحق) عبد  الس د)ة))

عائشة) اوالد  قصر  عنوانه)ا)) و 

املغرب) الريصاني  (52450 الريصاني)

كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

قصر) وفي  (2022 شتن 9) (08 بتاريخ)

 52450 (- الريصاني) عائشة  ( اوالد)

الريصاني املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

شتن 9)2022)تحت رقم)805.

838I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سي9فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أليزي بلو
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي9فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

أليزي بلو  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مساكنة 
لدى شركة »موكادور بيزنيس سونطر 

» الكائن بالشقة بالطابق  الثاني 
تجزئة البحي9ة  رقم 450-5 شارع 

العقبة الصويرة - 44000 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
6333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (12
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
أليزي) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

بلو.
-1)مقاول) غرض الشركة بإيجاز):)
دار) (( في التدبي9 والتس ي9 والخدمات)

للض افة)).
مساكنة) (: عنوان املقر االجتناعي)
لدى شركة)»موكادور بيزنيس سونطر)
الثاني) ( بالطابق) بالشقة  الكائن  («
شارع) (450-5 رقم) ( البحي9ة) تجزئة 
الصويرة) (44000 (- العقبة الصويرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

الس د ج ن اك أالن)):))100)حصة)
بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( أالن) ج ن اك  الس د 
بي ويل ام االك ادوارد) (00000 كندا)

كندا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( أالن) ج ن اك  الس د 
بي ويل ام االك ادوارد) (00000 كندا)

كندا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالصويرة))بتاريخ)26)شتن 9)

2022)تحت رقم)360.
83(I

SAMIR FIDUCIAIRE

 SOCIETE MAROCAINE
 D›HABITAT ET DE
DEVELOPPEMENT

إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 SOCIETE MAROCAINE

 D›HABITAT ET DE
DEVELOPPEMENT »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي النع م 

5، رقم 55، مكناس - 50000 
مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.38281
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت الس د التهامي الحوات)
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 

للس د) حصة،) (27.50 د38141،)
للبطاقة) الحامل  بنعلي  ادريس 

الوطن ة رقم د6)87).
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت الس د التهامي الحوات)
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
للس د) حصة،) (27.50 د38141،)
للبطاقة) الحامل  بنعبود  سع د 

الوطن ة رقم د1287.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت محند قشي9 الحامل للبطاقة)
 27.50 د12718،) رقم  الوطن ة 
البوزيدي) ام نة  للس دة  حصة،)
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحاملة 

س))627.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت محند قشي9 الحامل للبطاقة)
 27.50 د12718،) رقم  الوطن ة 
حصة،)للس دة كرينة وهاب الحاملة)

للبطاقة الوطن ة رقم د568811.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
ينص) الذي  (:1 رقم) بند 
ساهنوا) الشركاء) مايلي:) على 
امل) الشريكة  يلي:) بنا  نقدا 
الس د) درهم،) الحضري:55000.00)
درهم،) يح اوي:28000.00) ايوب 
الس د محند طه يح اوي:27000.00 
درهم،الس د محند بن عبد الهادي:)
عبد) درهم،الس د  (68750.00
درهم،) (55000.00 بناني:) العالي 
درهم،) بنعلي:82500) ادريس  الس د 
 55000.00 الرمال:) طارق  الس د 
شاكر) محند  الس د  درهم،)
الس دة) درهم،) املودني:55000.00)
سع د:55000.00  بن  سع دة 
الصنهاجي) محند  الس د  درهم،)
الس د عبد) درهم،) وديع:68750.00)
درهم،) املخنت55000.00:9) املاجد 
عبد الرزاق جكار:55000.00)درهم،)
 82500.00 وهاب:) كرينة  الس دة 
بنعبود:) سع د  الس د  درهم،)
جنال) الس د  درهم،) (82500.00
الس دة) درهم،) التون�سي:68750.00)
درهم،) البوزيدي:82500.00) ام نة 
لطفي:55000.00  هللا  عبد  الس د 

شعر:68750.00  طه  الس د  درهم،)

درهم.)))
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بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رأسنال الشركة هو:1.100.000.00 
حصة) (1100 الى) ( مقسنة) درهم،)
درهم) (1000 بق نة) اجتناع ة 
للشركاء) ومخصصة  محررة 
 55 الحضري) امل  كاالتي:الشريكة 
 28 يح اوي) ايوب  الشريك  حصة،)
الس د محند طه ال ح اوي) حصة،)
عبد) بن  محند  حصة،الس د  (27
هللا) عبد  حصة،الس د  (68.75 هللا)
بناني)55)حصة،الس د ادريس بنعلي)
 55 الرمال) طارق  82.50،الس د 
حصة،الس د محند شاكر املودني)55 
حصة،الس د محند الصنهاجي وديع)
املاجد) عبد  حصة،الس د  (68.75
املخنت9)55)حصة،الس د عبد الرزاق)
كرينة) حصة،الس دة  (55 جاكار)
سع د) حصة،الس د  (82.50 وراب)
جنال) الس د  درهم،) بنعبود82.50)
آلس دة) حصة،) (68.75 التون�سي)
ام نة البوزيدي)82.50)حصة،الس د)
عبد هللا لطفي)55)حصة،الس د طه)
حصة،الس دة سع دة) (68.75 شعر)

بنسع د)55)حصة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3771.
840I

COMPT NET

ازوغيونطال دانفيستيسمون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
ازوغ ونطال دانفيستيسنون  

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 22 
س22 تجزئة انجاد كراج وجدة  - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

4012(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (1(

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

ازوغ ونطال دانفيستيسنون.

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات))مقاول).

عنوان املقر االجتناعي):)طريق)22 

(- ( وجدة) كراج  انجاد  تجزئة  س22)

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الس د زغاغ عبدالحن د)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالحن د) زغاغ  الس د 

تجزئة) س22) (22 طريق) عنوانه)ا))

انجاد)60000)وجدة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

ظهر) عنوانه)ا)) ( الس د بدا جواد)

 60000  1( ملحلة طريق بنغازي رقم)

وجدة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1651.

841I

ABA GESTION SARLAU

HD BEAUTY CENTER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
HD BEAUTY CENTER  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 
بالطابق األر�سي حي االدريس ة 
2 زنقة معركة وادي زم رقم 5  - 

0000) طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (26
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 HD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTY CENTER
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحالقة والتجن ل.
محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 2 االدريس ة) حي  األر�سي  بالطابق 
زنقة معركة وادي زم رقم)5  - 0000) 

طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: الدريوش) هند  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة هند الدريوش عنوانه)ا))
حي االدريس ة)2)زنقة معركة وادي زم)

رقم)2 0000))طنجة))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

السعدية) زنكوري  الس دة 

عنوانه)ا)))16)تجزئة الوفاق س دي)

سع د)50000)مكناس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)12175.

842I

ABDENBIMSAADI

STE IMA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ABDENBIMSAADI

 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 (AU(DESSUS(DE(CAFE

 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

 STE IMA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي 

املسي9ة 02 بلوك 03 رقم 86 مكرر - 

22000 بني مالل املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.86(1

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر حل) (2022 ماي) (04 في) املؤرخ 

STE IMA IMPORT EXPORT)شركة)

ذات مسؤول ة محدودة ذات الشريك)

الوح د مبلغ رأسنالها)10.000)درهم)

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي9ة)
02)بلوك)03)رقم)86)مكرر)-)22000 

بني مالل املغرب نت جة لقرار الشؤيك.

و عين:

الس د)ة))باحو))نضال و عنوانه)ا))

)ة)) كنصفي) فرنسا  فرنسا  فرنسا.)

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

بتاريخ)04)ماي)2022)وفي حي املسي9ة)
02)بلوك)03)رقم)86)مكرر)-)22000 

بني مالل املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

غشت)2022)تحت رقم)788.

843I

ABDENBIMSAADI

STE JOUNDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ABDENBIMSAADI

 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 (AU(DESSUS(DE(CAFE

 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

STE JOUNDI شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 264 

تجزئة الصومع ة 2  - 22000 بني 

مالل املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.11(63

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تقرر حل) (2022 يون و) (02 املؤرخ في)

STE JOUNDI)شركة ذات مسؤول ة)

محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

تجزئة) (264 اإلجتناعي) مقرها 

مالل) بني  (22000  -   2 الصومع ة)

املغرب نت جة لقرار الشريك.

و عين:

و) محند  ( ( لحرش) الس د)ة))

  2 تجزئة الصومع ة) (264 عنوانه)ا))

)ة)) املغرب املغرب كنصفي) (22000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

 264 وفي) (2022 يون و) (02 بتاريخ)

بني) (22000  -   2 الصومع ة) تجزئة 

مالل املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل))بتاريخ)30)يون و)

2022)تحت رقم)624.
844I

dalha(interim

 KISSAMED ( EX KISSANA
EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

dalha(interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
 KISSAMED ( EX(KISSANA

EXPORT  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي امال 
3 شارع با محند بعنران رقم 

132 س د ال 9نو�سي - 20600  
الدارالب ضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.321(07
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (201( أكتوار) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
كساني) ( سناء) )ة)) تفويت الس د)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000

شاكر العبي بتاريخ)14)أكتوار))201.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

دجن 9))201)تحت رقم)70)722.
845I

ST2C

 MEDITERRANEAN ENERGY
COMPANY

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC
 MEDITERRANEAN ENERGY

COMPANY شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 شارع 

 الد بن الول د ، الطابق 3 رقم 8   - 

0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

131465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (1(

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 MEDITERRANEAN ENERGY

.COMPANY

غرض الشركة بإيجاز):)ب ع وتوزيع)

البت9ول واملنتجات املشتقة منه.

12)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 الد بن الول د)،)الطابق)3)رقم)8   - 

0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 500.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بنكرينغ) بت9ول  الشركة 

4.000)حصة بق نة) ( (: انت9ناس ونال)

100)درهم للحصة.

 1.000 ( (: امن ول) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بنكرينغ) بت9ول  الشركة 

انت9ناس ونال عنوانه)ا))شارع ريج نو)

مارتينيز انت9صول)22  11201)الجزيرة)

الخضراء))أسبان ا.

عنوانه)ا)) امن ول  محند  الس د 
1)عين) 3)تجزئة نزهة طابق) )7)زنقة)

السبع)20000)الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) امن ول  محند  الس د 
1)عين) 3)تجزئة نزهة طابق) )7)زنقة)
السبع)20000)الدار الب ضاء)املغرب

الفاريز) الس د  وان  وس ه 
 11201 ( الجزيرة) غونزاليز عنوانه)ا))

الجزيرة الخضراء))أسبان ا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)11746.
846I

smaticomp

PRIMAR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة
smaticomp

353, زاوية شارع محند الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالب ضاء -، 20300، 
casablanca(maroc

 PRIMAR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 
احند املجاتي إقامة األلب الطابق 
1 رقم 8 - 22000 الدار الب ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.3((6(3

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتوار) (18 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
PRIMAR CONSTRUCTION))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
احند) زنقة  (13 اإلجتناعي) مقرها 
املجاتي إقامة األلب الطابق)1)رقم)8 
- 22000)الدار الب ضاء)املغرب نت جة)

ل):)عجز مادي.
13)زنقة) و حدد مقر التصف ة ب)
الطابق) األلب  إقامة  املجاتي  احند 
الب ضاء) الدار  (22000  -  8 رقم) (1

املغرب.)
و عين:

و) ( االدري�سي) ( ( الس د)ة)) الد)
10)ط) زنقة البنفسج رقم) عنوانه)ا))
3)ح م))22000)الدار الب ضاء)املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)25)842.

847I

BETA ECO SARL AU

HASSAN OUBELLA AUTO-
ECOLE SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

BETA ECO SARL AU
حي القدس شيشاوة ، 41000، 

شيشاوة املغرب
HASSAN OUBELLA AUTO-

ECOLE SARL AU  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 
زقم 1الطابق األول التجزئة رقم 

332 العهد الجديد س دي املختار 
شيشاوة  شيشاوة 41000 شيشاوة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2225
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
HASSAN OUBELLA AUTO-

.ECOLE SARL AU
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعل م الس اقة.
عنوان املقر االجتناعي):)شقة زقم)
 332 رقم) التجزئة  األول  1الطابق 
العهد الجديد س دي املختار شيشاوة))

شيشاوة)41000)شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

الشركة:)) رأسنال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

الس د اواال حسن)):))1.000)حصة)
بق نة)100,00)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( حسن) ( اواال) الس د 
شيشاوة)) املختار  س دي  التقدم  حي 

41000)شيشاوة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( حسن) اواال  الس د 
شيشاوة) املختار  س دي  التقدم  حي 

41000)شيشاوة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)648/2022.
848I

BETA ECO SARL AU

 SOUMAYA BONHEUR
SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

BETA ECO SARL AU
حي القدس شيشاوة ، 41000، 

شيشاوة املغرب
  SOUMAYA BONHEUR SARL AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي األمل 
شيشاوة  - 41000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

222(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOUMAYA BONHEUR SARL

.AU

مخ زة و) (: غرض الشركة بإيجاز)
حلويات.

عنوان املقر االجتناعي):)حي األمل)
شيشاوة))-)41000)شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

الشركة:)) رأسنال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( مريم) ص 9ي  الس دة 
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( مريم) ص 9ي  الس دة 
شيشاوة)) املختار  س دي  التقدم  حي 

41000)شيشاوة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( مريم) ص 9ي  الس دة 
شيشاوة) املختار  س دي  التقدم  حي 

41000)شيشاوة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)650/2022.

84(I

BETA ECO SARL AU

ESPACE AREOUA SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

BETA ECO SARL AU
حي القدس شيشاوة ، 41000، 

شيشاوة املغرب
  ESPACE AREOUA SARL AU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 
املحندي شيشاوة  - 41000 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE AREOUA SARL AU
((( مكتبة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

الب ع بالتقس ط))
استغالل) و  التس ي9  مقاول 

الخدمات))مطبعة).
الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
املحندي شيشاوة))-)41000)شيشاوة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس دة فرحات سلوى)
حصة بق نة)100,00)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة فرحات سلوى))عنوانه)ا))
 41000 ( شيشاوة) املحندي  الحي 

شيشاوة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة فرحات سلوى))عنوانه)ا))
 41000 شيشاوة) املحندي  الحي 

شيشاوة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)2022/)64.
850I

ABDENBIMSAADI

STE CLASS AND TEX
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

ABDENBIMSAADI
 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 (AU(DESSUS(DE(CAFE
 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
STE CLASS AND TEX شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
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وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع حي 
النخ ل نوايل املخزن  - 22000 بني 

مالل املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.114(7

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر حل) (2022 يون و) (17 املؤرخ في)
STE CLASS AND TEX)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)
 22000 (- ( حي النخ ل نوايل املخزن)
بني مالل املغرب نت جة لقرار الشريك.

و عين:
و) رش د  ( بوزيان) الس د)ة))
عنوانه)ا))حي املرابطين شارع دمشق)
املغرب) مالل  بني  (22000  88 رقم)

كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
2022)وفي شارع حي) 17)يون و) بتاريخ)
بني) (22000 (- ( النخ ل نوايل املخزن)

مالل املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة ببني مالل))بتاريخ)30)يون و)

2022)تحت رقم)623.
851I

PRACOFOR SARL

MIMAN IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

PRACOFOR SARL
31 ، شارع القدس ، 60000، وجدة 

املغرب
MIMAN IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

البوعنان ة طريق س دي إدريس   - 
6000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.33261
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):

قدور مجدوبي) )ة)) تفويت الس د)

 30 أصل) من  اجتناع ة  حصة  (30

م لودة)) ( )ة)) الس د) ( لفائدة) حصة 

منصوري بتاريخ)07)أكتوار)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوار) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1662.

852I

dalha(interim

 KISSAMED (EX KISSANA
EXPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 نشاط الشركة

dalha(interim

 203BD(Emile(Zola(Casablanca

 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc

 KISSAMED (EX(KISSANA

EXPORT  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجتناعي امال 

3 شارع با محند بعنران رقم 

132 س د ال 9نو�سي  - - 20600  

الدارالب ضاء  املغرب..

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.321(07

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

)201)تم تغ ي9) 14)أكتوار) املؤرخ في)

وا ع) »شراء) من) الشركة  نشاط 

املنتجات) جن ع  وتصدير  واستي9اد 

ومستحضرات) الطب ة  واملشتقات 

التجن ل

وا ع املنتجات شبه) »شراء) إلى) («

الطب ة واملواد االستهالك ة

واملستلزمات) االجهزة  تسويق 

ومستلزمات) للنعاقين  الطب ة 

البصريات«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

دجن 9))201)تحت رقم)70)722.

853I

TARRAS IMAD

STE EROUTNI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC
 STE EROUTNI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي العدير 
شارع املدارس رقم 17  - 16200 

وزان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (08
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EROUTNI IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتناعي):)حي العدير)
 16200  -   17 رقم) املدارس  شارع 

وزان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كنال) الرتني  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كنال  الرتني  الس د 
3)اكدال)) 22)زنقة جبل تازكة الشقة)

0)100)الرااط املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

حي) الس د الرتني  الد عنوانه)ا))
03)رقم) اكادير تجزئة ال اسنين زنقة)

20 16200)وزان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوزان)

2022)تحت رقم)3782.
854I

jawadpress

JAWADPRESS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

jawadpress
 res(el(yakine(im 32 n° 14 SIDI

 MOUMEN ، 20400، casablanca
maroc

JAWADPRESS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 45 زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق الثاني 
شقة 4  - 20100 الدار الب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55((3(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.JAWADPRESS
بنوجب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقد عرفي بتاريخ)3)اكتوار)2022)تم)
اعداد القانون االسا�سي لشركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤول ة 
JAWADPRESS) صائصها) ( تسن تها)
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الجرائد) الصحف،) توزيع  (: كالتالي)
الصحف) ،ارسال ات  واملجالت)
العنل ات) وجن ع  (، والطباعة)
بصفة) بيها  املتعلقة  والخدمات 
مباشرة او غي9 مباشرة وكل ما يساهم)

في تطوير نشاط الشركة..
زنقة) (45 (: عنوان املقر االجتناعي)
عبد القادر مفتكر الطابق الثاني شقة)

4  - 20100)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: البورجي) جواد  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) البورجي  جواد  الس د 
 14 رقم) (32 عنارة) ال قين  اقامة 
س دي مومن))20400)الدار الب ضاء))

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) البورجي  جواد  الس د 
 14 رقم) (32 عنارة) ال قين  اقامة 
س دي مومن))20400)الدار الب ضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843336.
855I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

ANIQUAT DAKHLA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار الب ضاء املغرب
ANIQUAT DAKHLA  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الحسني رقم 577 الدا لة الدا لة 
73000 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

2288(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ANIQUAT DAKHLA

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلبسة.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الدا لة الدا لة) (577 الحسني رقم)

73000)الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 10 ( (: الكنتاوي) زينب  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 (0 ( (: صال حي) حسناء) الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة زينب الكنتاوي عنوانه)ا))

الخطاب) بن  عنر  شارع  السالم  حي 
رقم)2015)الدا لة))73000)الدا لة)

املغرب.

صال حي) حسناء) الس دة 

 (40 رقم) الحسني  حي  عنوانه)ا))

الدا لة)73000)الدا لة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

صال حي) حسناء) الس دة 

 (40 رقم) الحسني  حي  عنوانه)ا))

الدا لة)73000)الدا لة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

856I

GLOFID

VIGIPROTECT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

GLOFID
6)1 شارع السفي9 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
الب ضاء املغرب

VIGIPROTECT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
بئ9زران روماندي A الشقة ر 144, 
الطابق10 - 20000 الدارالب ضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.480051

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 TAWZER )ة)) الس د) تفويت 
اجتناع ة) حصة  (HOLDING 510
)الس د) 510)حصة لفائدة) من أصل)
)ة))نج ب))بن حدو بتاريخ)01)غشت)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)843145.

857I

UPSILON CONSULTING

MCIML
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عنر الخ ام و شارع عبد 

الرح م بوعب د، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

الب ضاء املغرب
MCIML شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي  )4 زنقة 
أحند بركات، الطابق السفلي، رقم 
3، معاريف  - 20000  الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

558(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MCIML

تصن ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املخابز) منتجات  وتسويق  وا ع 

واملعجنات،)وأي نشاط متعلق أو قد)

يكون مرتبطا بنعجنات املخابز.

استغالل مقهى و مطعم..
)4)زنقة) ( عنوان املقر االجتناعي):)
رقم) الطابق السفلي،) أحند بركات،)

3،)معاريف))-)20000))الدار الب ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 50.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 MARCHAND( Céline, الس دة)

حصة) (Cécile,( Monique( :( ( 250

بق نة)100)درهم للحصة.

الس د بوته م ماجد):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 MARCHAND( Céline, الس دة)

 186 عنوانه)ا)) (Cécile,( Monique

 Bd( des( Arbousiers( Les( Pins

Parasols( 83520( ( Roquebrune-

.Sur-Argens(France

عنوانه)ا)) ماجد  بوته م  الس د 

 Bd(des(Arbousiers(Les(Pins  186

Parasols( 83520( ( Roquebrune-

.Sur-Argens(France

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
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 MARCHAND( Céline, الس دة)

 186 عنوانه)ا)) (Cécile,( Monique

 Bd( des( Arbousiers( Les( Pins

Parasols( 83520( ( Roquebrune-

 Sur-Argens(France

عنوانه)ا)) ماجد  ( بوته م) الس د 

 Bd(des(Arbousiers(Les(Pins  186

Parasols( 83520( ( Roquebrune-

 Sur-Argens(France

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

858I

GLOFID

UNIQUE PARTS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

GLOFID

6)1 شارع السفي9 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

الب ضاء املغرب

UNIQUE PARTS شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 201 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق التاني 

الشقة ر 12 - 20000 الدار الب ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.424575

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2022 شتن 9) (30 في) املؤرخ 

ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 

 UNIQUE الوح د) الشريك  ذات 

 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (PARTS

 201 درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي)

زنقة مصطفى املعاني الطابق التاني)

الشقة ر)12 - 20000)الدار الب ضاء)

املغرب نت جة ل):)عدم بلوغ االهداف)

السام ة.

 201 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
زنقة مصطفى املعاني الطابق التاني)
الشقة ر)12 - 20000)الدار الب ضاء)

املغرب.)
و عين:

الس د)ة))عزيز)))نس م و عنوانه)ا))
 ( ر) املد ل15) (GH 2 إقامة أحالم)
 20000 برنو�سي) لغالم س دي  أهل 
)ة)) كنصفي) املغرب  الب ضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)44)842.
85(I

CONSEILS ET GESTION DES SOCIETES

LEXUS SHOES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CONSEILS ET GESTION DES
SOCIETES

اقامة السنارة رقم 3 الطابق 3 ، 
2000)، العرائش املغرب

LEXUS SHOES شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

االيداع و التدبي9 رقم 150 - 2000) 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
7047

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (23
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 LEXUS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.SHOES
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االحدية التقل دية.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 (2000  -  150 االيداع و التدبي9 رقم)

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د محند السع دي):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د محند السع دي عنوانه)ا))
تجزئة البلدية قرب االيداع و التدبي9)

رقم)05  2000))العرائش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د محند السع دي عنوانه)ا))
تجزئة البلدية قرب االيداع و التدبي9)

رقم)05  2000))العرائش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالعرائش))بتاريخ)23)غشت)

2022)تحت رقم)1437/2022.

860I

STE HEAVY TRUCK

PARA SOFAMINE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

PARA SOFAMINE
fes ، 30000، fes(MAROC

PARA SOFAMINE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 40 
الطابق 5 مكاتب االندلس زنقة 
اص ال مطاحن االدريس ة سابقا 

االطلس فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

74305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 PARA (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.SOFAMINE

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الص دالن ة

.

رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

مكاتب االندلس زنقة) (5 الطابق) (40

سابقا) االدريس ة  مطاحن  اص ال 

االطلس فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس د هشام املساعد)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د هشام املساعد عنوانه)ا))

زنقة االمام البخاري عنارة)11)الشقة)

فاس) (30000 فاس) الدكارات  (3

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د هشام املساعد عنوانه)ا))

زنقة االمام البخاري عنارة)11)الشقة)

فاس) (30000 فاس) الدكارات  (3

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)6)43.

861I
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SOLUCIA EXPERTISE

BEAUTÉFUME EL ARABI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 BEAUTÉFUME EL ARABI

 شركة ذات مسؤول ة محدودة 
ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
اطلس العنارة 45 الطابق 4 الشقة 

رقم 16 املعاريف - 20000
 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55((((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTÉFUME EL ARABI
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع الت9ك بات املعطرة.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الشقة) (4 الطابق) (45 اطلس العنارة)
الدار) (20000 (- املعاريف) (16 رقم)

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د العرابي ايكنوان)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د العرابي ايكنوان عنوانه)ا))
مجنوعة) االمين  قصبة  ليساسفة 
الدار) (20000   ( شقة) (( عنارة) (8

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د العرابي ايكنوان عنوانه)ا))
مجنوعة) االمين  قصبة  ليساسفة 
الدار) (20000   ( شقة) (( عنارة) (8

الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843362.

862I

FIDUCIAIRE

بات احمد وأوالده
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9  IMM. 13 RUE(DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC
بات احند وأوالده شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مرآب 
04 حي الحنرة - 25000  ريبكة   

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
7(05

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
بات) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

احند وأوالده.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري واألعنال املتنوعة.

عنوان املقر االجتناعي):)مرآب)04 
حي الحنرة)-)25000) ريبكة)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: احند) بدراوي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احند  بدراوي  الس د 
 25000 ( بزنقة ك ن ا حي الرشاد) (05

 ريبكة))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د بدراوي احند عنوانه)ا))05 
 25000  03 بزنقة ك ن ا حي الرشاد)

 ريبكة))املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة))بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)532.

863I

 SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE

MACHARIF

 SOCIETE DE GESTION
TOURISTIQUE MACHARIF

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
TOURISTIQUE MACHARIF
)23 شارع محند الخامس ، 
20110، الدار الب ضاء املغرب
 SOCIETE DE GESTION

 TOURISTIQUE MACHARIF
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي )23 شارع 
محند الخامس - 20110 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

51304(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE DE GESTION  :

.TOURISTIQUE MACHARIF
غرض الشركة بإيجاز):)بناء)و إدارة)
و إيجار واستغالل الفنادق و تنظ م)
نتجعات)

ُ
الجوالت الس اح ة و بناء)امل

و املجنعات الفندق ة..
 23( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع محند الخامس)-)20110)الدار)

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ACHAMIL LITASSYIR الشركة)
حصة بق نة) (AL FANADIQ :  50

100)درهم للحصة.
 SOCIETE DE GESTION(الشركة
 TOURISTIQUE FANADIQ :  50

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 ACHAMIL LITASSYIR الشركة)
 23( عنوانه)ا)) (AL FANADIQ
الدار) (20110 شارع محند الخامس)

الب ضاء)املغرب.
 SOCIETE DE GESTION(الشركة
 TOURISTIQUE FANADIQ
عنوانه)ا)))23)شارع محند الخامس)

20110)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
التجنوعتي) ماما  الس دة 
زنقة لال مريم السوي�سي) (4 عنوانه)ا))

10170)الرااط املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2021)تحت رقم)588)78.
864I
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 SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE

MACHARIF

 COMPAGNIE AFRICAINE
HOTELIERE

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

Compagnie(Africaine(Hôtelière
)23 شارع محند الخامس ، 
20110، الدار الب ضاء املغرب

 Compagnie(Africaine(Hoteliere
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي )23 شارع 
محند الخامس - 20110 الدار 

الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

513047
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Compagnie(Africaine(Hoteliere
غرض الشركة بإيجاز):)بناء)و إدارة)
و إيجار واستغالل الفنادق و تنظ م)
نتجعات)

ُ
الجوالت الس اح ة و بناء)امل

و املجنعات الفندق ة.
 23( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع محند الخامس)-)20110)الدار)

الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ACHAMIL LITASSYIR الشركة)
حصة بق نة) (AL FANADIQ :  50

100)درهم للحصة.
 SOCIETE DE GESTION(الشركة
 TOURISTIQUE FANADIQ :  50

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 ACHAMIL LITASSYIR الشركة)
 23( عنوانه)ا)) (AL FANADIQ
الدار) (20110 شارع محند الخامس)

الب ضاء)املغرب.
 SOCIETE DE GESTION(الشركة
 TOURISTIQUE FANADIQ
عنوانه)ا)))23)شارع محند الخامس)

20110)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس دة ماما تجنوعتي عنوانه)ا))
 10170 السوي�سي) مريم  لال  زنقة  (4

الرااط املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

غشت)2021)تحت رقم)587)78.
865I

م نارة ف نانس جروب

»دار دي»
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

م نارة ف نانس جروب
52 شارع موالي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
»دار دي« شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 52 شارع 
موالي رش د شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13010(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
اإلقتضاء)بنختصر تسن تها):)»دار دي«.

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الض افة.

52)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
الطابق) (7 رقم) شقة  رش د  موالي 
الرابع جليز)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

1.300.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 -

(: دينوات ل) سي9ج  ديديي  الس د 
ارض عارية))ذات الرسم العقاري رقم)
 1.300.000 بق نة) ( (245013/04

درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دينوات ل) سي9ج  ديديي  الس د 
 Villa Ya Salam Ngor عنوانه)ا))
.Almadies((11000(Dakar((Sénégal
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
دينوات ل) سي9ج  ديديي  الس د 
 Villa Ya Salam Ngor عنوانه)ا))
 Almadies((11000(Dakar((Sénégal
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140757.

866I

م نارة ف نانس جروب

HINDS CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

م نارة ف نانس جروب
52 شارع موالي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
HINDS CONCEPT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 162 

تجزئة املسارطريق اسفي - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.86187

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 9) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بحروي) هند  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (500
علي) )ة)) الس د) ( حصة لفائدة) (500
شتن 9) (15 بتاريخ) الدفالي  االدري�سي 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140760.
867I

م نارة ف نانس جروب

HINDS CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 تسن ة الشركة

م نارة ف نانس جروب
52 شارع موالي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
HINDS CONCEPT شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي 162 

تجزئة املسارطريق اسفي - 40000 
مراكش املغرب.

تغ ي9 تسن ة الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

86187
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم تغ ي9) (2022 شتن 9) (15 املؤرخ في)
 HINDS« من) الشركة  تسن ة 

.»FIASOM«(إلى(»CONCEPT
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140760.
868I

م نارة ف نانس جروب

HINDS CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 نشاط الشركة

م نارة ف نانس جروب
52 شارع موالي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
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HINDS CONCEPT شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي 162 
تجزئة املسارطريق اسفي - 40000 

مراكش املغرب.
تغ ي9 نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.86187

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم تغ ي9) (2022 شتن 9) (15 املؤرخ في)
عرض) »رواق  من) الشركة  نشاط 
اللوحات التشك ل ة و مواكبة و تطوير)
استي9اد و) (*« إلى) الشباب املوهوب«)

تصدير)؛
*)إنتاج))تحن ص))وا ع ال ن

*)التدريب في مهنة تجارة ال ن«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140760.
86(I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE LE COIN MIRA MAR
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE LE COIN MIRA MAR SARL
AU  شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 18 إقامة 
بسم هللا طريق عين السنن عين 

فاس - 30020 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
7312(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (02
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE LE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.COIN MIRA MAR SARL AU
(- مقهي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخ زة للحلويات-)مطعم للب تزا.
عنوان املقر االجتناعي):)18)إقامة)
عين) السنن  عين  طريق  هللا  بسم 

فاس)-)30020)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عادل) الوزاني  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عادل  الوزاني  الس د 
إقامة بسم هللا طريق عين) (18 رقم)

السنن فاس)30020)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) عادل  الوزاني  الس د 
إقامة بسم هللا طريق عين) (18 رقم)

السنن فاس)30020)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يون و) (30 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)3513.

870I

ف ديكونساي

شركة سوماكبا ش.م.م  
)SOMAGPA sarl(
إعالن متعدد القرارات

ف ديكونساي
)12, زنقة االمي9 موالي عبد هللا ، 

20130، الدارالب ضاء املغرب
شركة سوماكبا ش.م.م  

)SOMAGPA(sarl) »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: )12، 
زنقة االمي9 موالي عبد هللا  - 20130 

الدار الب ضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.366131
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)عدم الحل املبكر للشركة رغم)
 سارة أكث9))من ثالثة أرااع))3/4))من)

رأسنال))الشركة،
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) رأسنال  ق نة  تخف ض 
بنبلغ))0.000,00)))درهم ل صل إلى)
10.000,00)درهم عن طريق املقاصة)

مع))الخسارات)،
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بنبلغ) ( الشركة) رأسنال  ق نة  رفع 
إلى) ل صل  درهم  (2.((0.000,00
3.000.000,00)درهم))و ذلك بإصدار)
فئة) من  ( جديدة) حصة  (2(.(00

100,00)درهم للحصة الواحدة)،)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (: (»6« رقم) بند 

مايلي:)مساهنات الشركاء
على) ينص  الذي  (:»7« رقم) بند 

مايلي:)توزيع حصص الشركاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842570.

871I

ديفي اكسبي9تيز

EAST GROUP ATLANTIS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ديفي اكسبي9تيز
إقامة ال اسنين زاوية شارع عنر 
الخ ام وزنقة البنفسج عنارة 7 

بوس جور ، 20220، الدار الب ضاء 
املغرب

EAST GROUP ATLANTIS  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 شارع 
سارية بن زون م الطابق 3 شقة 3 
، باملي9 الدار الب ضاء. - 00))717 

الدار الب ضاء. املنلكة املغرا ة
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
558(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (01
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 EAST (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.GROUP ATLANTIS
غرض الشركة بإيجاز):)•)االستي9اد)
بجن ع) والتوزيع  واالتجار  والتصدير 

أشكاله..
12)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
(، (3 3)شقة) سارية بن زون م الطابق)
باملي9 الدار الب ضاء.)-)00))717)الدار)

الب ضاء.)املنلكة املغرا ة.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
داف د) يهونان  شوشان  الس د 
موددين) غان  (31 معاريتز) عنوانه)ا))
معاريتز)) (717((00 ( إسرائ ل.)

إسرائ ل..
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
داف د) يهونان  شوشان  الس د 
موددين) غان  (31 معاريتز) عنوانه)ا))
معاريتز)) (717((00 إسرائ ل.)

إسرائ ل.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
872I
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FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

SAGIMEX
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)
 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR
 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SAGIMEX شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي زنقة جابر 
بن ح ان رقم 4 - 40000 مراكش 

املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.(05(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يول وز) (08 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
منعش عقاري.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
20)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140600.
873I

م نارة ف نانس جروب

HINDS CONCEPT
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تع ين مسي9 جديد للشركة
م نارة ف نانس جروب

52 شارع موالي رش د شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
HINDS CONCEPT  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 162 

تجزئة املسارطريق اسفي - 40000 
مراكش املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.86187
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تم تع ين) 15)شتن 9) املؤرخ في)
الس د)ة)) للشركة  جديد  مسي9 

االدري�سي الدفالي علي))كنسي9 آ ر

تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140760.

874I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RAD CREATIONS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
RAD CREATIONS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي النخ ل 
قرية 2 دائرة النخ ل الشقة 12  
الطابق األول عنارة  ب 7  40060 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
12(777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 RAD (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CREATIONS
ب ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.
النخ ل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
  12 الشقة) النخ ل  دائرة  (2 قرية)
 40060   7 ب) ( الطابق األول عنارة)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

كريم) املراني  راص ة  الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
كريم) املراني  راض ة  الس دة 
  Rue( Robert( de( Flers  4 عنوانه)ا))

.75015(Paris(France
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
كريم) املراني  راض ة  الس دة 
  Rue( Robert( de( Flers  4 عنوانه)ا))

75015(Paris(France
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140407.
875I

ف ديكونساي

بلو كابطال ش.م.م

)BLUE CAPITAL sarl(  
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة

ف ديكونساي
)12, زنقة االمي9 موالي عبد هللا ، 

20130، الدارالب ضاء املغرب
 BLUE(  بلو كابطال ش.م.م

sarl 500.000,00) شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : زاوية 
شارع غاندي و شارع يعقوب 

املنصور ، الطابق 5   - 20026 الدار 
الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.28(331

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)نون 9)2021)تقرر حل بلو)
 BLUE 500.000,00(((كابطال ش.م.م
sarl))شركة ذات املسؤول ة املحدودة)
درهم) (500.000,00 رأسنالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية شارع)
(، املنصور) يعقوب  شارع  و  غاندي 
الدار الب ضاء) (20026  -    5 الطابق)

تعد) لم  الشركة  ألن  نت جة  املغرب 
تنارس أي نشاط..

و عين:
و) الهادي  عبد  ( لزرق) الس د)ة))
عين) تادجورا  زنقة  ل ج  عنوانه)ا))
الذياب)20180)الدارالب ضاء)املغرب)

كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
زاوية) وفي  (2022 شتن 9) (20 بتاريخ)
شارع غاندي و شارع يعقوب املنصور)
5  - 20026)الدار الب ضاء) ،)الطابق)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842571.

876I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

JOLY AMELKIS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JOLY AMELKIS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 188 كراب 
3 مشروع أملكيس - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.13337

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2011 دجن 9) (12 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (6.500.000«
 7.000.000« إلى) درهم«) (500.000«
درهم«)عن طريق):))إدماج احت اطي أو)
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2013)تحت رقم)53)60.

877I
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moorish(co

MOD-PRESCO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
MOD-PRESCO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 410  شارع 
الزرقطوني اقامة حناد الطابق 1 
رقم 1 الدار الب ضاء الدارالب ضاء 

20000 الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55((07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (22
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
MOD-(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.PRESCO
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- البناء) مواد  (- املختلفة) البناء)
العامة) واألشغال  املباني  تجديد 
(- التجارة) (- والنقل) اللوجست ات  (-

االستي9اد التجاري.
  410 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني اقامة حناد الطابق)
1)الدار الب ضاء)الدارالب ضاء) 1)رقم)

20000)الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ديالو) موكتار  منادو  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ديالو) موكتار  منادو  الس د 
  11000 السنغال) داكار،) ( عنوانه)ا))

داكار السنغال.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
ديالو) موكتار  منادو  الس د 
  11000 السنغال) داكار،) ( عنوانه)ا))

داكار السنغال
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843328.
878I

FLASH ECONOMIE

EDEN BLUE 2
إعالن متعدد القرارات

EDEN(BLUE 2
شركة ذات مسؤول ة محدودة

رأسنالها: 10000 درهم
مقرها اإلجتناعي:16 زنقة السعديين 

صومعة حسان الرااط
رقم التق  د في السجل التجاري : 

163041
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)شتن 9)2022)قرر
10.000)درهم) رفع رأس املال من)
 100 بإصدار) درهم  (20.000 إلى)
تعادل) اسن ة  بق نة  حصة جديدة 

100)درهم لكل منها)
تع ين الس د شريف الجواهري) (-
156)زنقة بني حسان شارع) املق م في)
محند السادس كلم)6500)السوي�سي)

كنسي9 مشارًك)جديد.
زهراوي) هللا  عبد  الس د  تع ين 
 10 3)رقم) 24)قطاع) املق م في تجزئة)

تنارة كنسي9 مشارك جديد
من) (16 و) (7,  6 الفصول) تعديل 

النظام األسا�سي للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (14 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)7550.
87(I

moorish(co

EVERYTHING BIO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
EVERYTHING BIO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 شارع 
اللة ال اقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 رقم 85 الدار الب ضاء 
الدارالب ضاء 20000 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(205

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (15
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EVERYTHING BIO
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومنتجات) التجن ل  مستحضرات 
العطور)-)استي9اد وتصدير)-)تصن ع.

61)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
اللة ال اقوت زاوية مصطفى املعاني)
الب ضاء) الدار  (85 رقم) (2 الطابق)
الدارالب ضاء) (20000 الدارالب ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس دة جهان اسوالة)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

اسوالة عنوانه)ا)) الس دة جهان 
عين) (28 رقم) (8 زنقة) الشريفة  حي 
الشق الب ضاء)20000)الدارالب ضاء)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
اسوالة عنوانه)ا)) الس دة جهان 
عين) (28 رقم) (8 زنقة) الشريفة  حي 
الشق الب ضاء)20000)الدارالب ضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842324.
880I

FLASH ECONOMIE

4M HOMLAND SECURITY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

4M HOMLAND SECURITY
 شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
مقرها اإلجتناعي: عنارة برج األطلس 

الشقة رقم 1 زنقة غ ننر اطلس 
-  فاس 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
73633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�سى 
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د
 4M HOMLAND تسن ة)
عند) متبوعة  الشركة  ( (SECURITY

اإلقتضاء)بنختصر تسن تها
مجال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتصدير) االستي9اد  واألمان  األمن 
والتجارة وبشكل عام جن ع العنل ات)
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أو) املنقولة  التجارية  الصناع ة 
العقارية املرتبطة بشكل مباشر أو غي9)

مباشر
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنقة) (1 رقم) الشقة  األطلس  برج 

غ ننراطلس)-)فاس
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
 STE CROWN GLORY الشركة)

HOLDING
 1000))حصة

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة

الس د محند املرني�سي عنوانه)28 
شارع محند) (7.5 تجزئة سع دا كلم)

السادس السوي�سي))الرااط
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (01 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم))357
881I

moorish(co

 FRENCH KITCHEN
CONSULTING

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
 FRENCH KITCHEN

CONSULTING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 410  شارع 
الزرقطوني اقامة حناد الطابق 1 
رقم 1 الدار الب ضاء الدارالب ضاء 

20000 الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(74(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (14

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

متبوعة) الشركة  تسن ة 

بنختصر) اإلقتضاء) عند 

 FRENCH KITCHEN (: تسن تها)

.CONSULTING

:) دمة) بإيجاز) الشركة  غرض 

مقصف) (- متعهد) (- الطعام) تقديم 

املجتنع)،)مطعم مقصف)،)مقصف)

الشركة.

  410 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني اقامة حناد الطابق)

1)الدار الب ضاء)الدارالب ضاء) 1)رقم)

20000)الدارالب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: داف د) لورانس  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) داف د  لورانس  الس د 

زنقة ابن حبيب املعاريف الدار) (51

الدارالب ضاء) (20000 الب ضاء)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) داف د  لورانس  الس د 

زنقة ابن حبيب املعاريف الدار) (51

الدارالب ضاء) (20000 الب ضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843148.

882I

FLASH ECONOMIE

4M MAROC
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

4M MAROC
محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة 

ذات الشريك الوح د
ال 9ج) عنارة  اإلجتناعي  مقرها 
محند) زنقة  (8 األيسر) الباب 

الزرقطوني الطابق)2)أطلس))فاس
رأسنالها)100.000

رقم التق  د في السجل التجاري)
71683

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
قرر) (2022 أكتوار) (14 في) املؤرخ 

شركاء)شركة))4M MAROC)مايلي
 CROWN GLORY ( تع ين شركة)
HOLDING))املنثلة من طرف الس د)
شارع) (5 في) القاطن  املرني�سي محند 

اللة مريم كنسي9 جديد للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (07 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)8)11
883I

كال ناينت شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

الشريك واحد

وهبي ديجيطال اسيست
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

كال ناينت شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك واحد

رقم 10 فضاء رياض فاس شارع 
اللة عيشة الطابق الرابع املكتب 21 

فاس ، 30000، فاس املغرب
وهبي ديج طال اسيست شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 44 شارع 
محند السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.5(821

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 10)غشت) املؤرخ في)
وهبي ديج طال اسيست شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوح د 
 44 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
شارع محند السالوي فاس)-)30000 
النخفاض) نت جة  املغرب  فاس 

املب عات و تا ر االداء.
و عين:

)وهبي و عنوانه)ا)) امين) الس د)ة))
 1 37)زنقة روما شارع وهران الزهور)
فاس املغرب كنصفي) (30000 فاس)

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)27)شتن 9)2022)وفي)44)شارع)
محند السالوي فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4315.

884I

FLASH ECONOMIE

RZ BUREAUTIQUE
إعالن متعدد القرارات

RZ BUREAUTIQUE
رأسنالها: 100.000 درهم

مقرها اإلجتناعي:10 زنقة الحرية 
الطابق 3 الشقة 5 الدار الب ضاء

تفويت الحصص
اعادة تع ين املسي9 الوح د

تحويل الشكل القانوني للشركة
بنقت�سى عقد تفويت الحصص 

املؤرخ في 14 شتن 9 2022.
 RZ لفائدة الس د زكرياء ضف ف
BUREAUTIQUE قامت الس دة 
رتيبة الصفار بتفويت 500 حصة 

من شركة
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 شتن 9) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على)):
ضف ف) زكرياء) الس د  أصبح  (-
االجتناع ة) الحصص  لكل  املالك 

املشكلة لرأسنال الشركة.
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إعادة تع ين الس د زكرياء)ضف ف)
كنسي9 للشركة ملدة غي9 محدودة-)

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
ذات) املسؤول ة  محدودة  شركة  الى 

الشريك الوح د-
تح ين القانون األسا�سي للشركة-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843128 
885I

NADEK CONSULTING

CODLOG
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN
MAROC

CODLOG شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الخالق الطريس درب 4 رقم 10 
تطوان - 3000) تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
32153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (08
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CODLOG
-التجارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

االلكت9ون ة)
-التواصل.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عبد الخالق الطريس درب)4)رقم)10 

تطوان)-)3000))تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشعي9ي)) توف ق  محند  الس د 

درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشعي9ي)) توف ق  محند  الس د 

س دي البهروري قرب دار) عنوانه)ا))

عنر تطوان)3000))تطوان املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الشعي9ي)) توف ق  محند  الس د 

س دي البهروري قرب دار) عنوانه)ا))

عنر تطوان)3000))تطوان املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

12)شتن 9) بتاريخ) ( االبتدائ ة بتطوان)

2022)تحت رقم)2500.

886I

بالم ف ديس ش م م

ستار دوريون
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
توس ع نشاط الشركة)

بالم ف ديس ش م م

)16 شارع محند بوزيان , فرحتين 

) الطابق الرابع رقم 15 س دي 

عثنان، 20700، الدار الب ضاء 

املغرب

ستار دوريون  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها االجتناعي 73 75 

شارع لال ال قوت الدار الب ضاء - 

20100 الدار الب ضاء املغرب.

توس ع نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.217421

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

تنت) (2022 شتن 9) (26 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استي9اد وتوزيع املنتجات الغذائ ة))
والفالح ة الغذائ ة):)التنور،)الزايب،)

الزعفران
استي9اد وتوزيع منتجات التجن ل)

واملنتجات الطب ة وشبه الطب ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)57)840.
887I

NADEK CONSULTING

ADBIB MARKETING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN
MAROC

ADBIB MARKETING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الصخي9ات رقم 43 تجزئة مون ة 
الشقة رقم 1 املحنش 2 تطوان. - 

3000) تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
32113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (01
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ADBIB(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.MARKETING
غرض الشركة بإيجاز):)-التسويق)

الرقمي
-التجارة االلكت9ون ة

-انشاء)مواقع)
-وكالة اشهار

انواع)) جن ع  ترك ب  و  -انشاء)
ف ديوهات

-تنظ م جن ع انواع املناسبات
انواع) جن ع  و كراء) -ب ع و شراء)

االت التصوير الفوتوغرافي.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مون ة) تجزئة  (43 رقم) الصخي9ات 
(- تطوان.) (2 املحنش) (1 رقم) الشقة 

3000))تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اضب ب) عناد  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اضب ب  عناد  الس د 
حنادي) مسجد  زنقة  املامون  شارع 

تطوان)3000))تطوان املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) اضب ب  عناد  الس د 
حنادي) مسجد  زنقة  املامون  شارع 

تطوان)3000))تطوان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
02)شتن 9) بتاريخ) ( االبتدائ ة بتطوان)

2022)تحت رقم)2408.
888I

بالم ف ديس ش م م

وين اوفر
إعالن متعدد القرارات

بالم ف ديس ش م م
)16 شارع محند بوزيان , فرحتين 

) الطابق الرابع رقم 15 س دي 
عثنان، 20700، الدار الب ضاء 

املغرب
وين اوفر »شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: حي موالي 
رش د 01 زنقة 14 رقم 13  - 20700 

الدار الب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.374063
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بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت جن ع حصص راسنال)
حصة و التي) (1000 الشركة البالغة)
لصالح) ( ينلكها الس د علي ايت �سي)
الذي) ش كو  الرحنان  عبد  الس د 

اصبح بذلك الشريك الوح د
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
استقالة الس د علي ايت �سي) مايلي:)
وتع ين) للشركة  كنسي9  منصبه  من 
الرحنان ش كو كنسي9) عبد  الس د 

وح د للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
حي) (: من) الرئي�سي  املقر  نقل عنوان 
 13 رقم) (14 زنقة) (01 رش د) موالي 
الجديد) العنوان  الى  الب ضاء) الدار 
س دي) الكوطا  شارع  (1 ب:) الكائن 
الدار) مومن اقامة ال اسنين ب021)

الب ضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تنت املصادقة على القاون االسا�سي)

الجديد
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842574.

88(I

إئتنان ة)BKM)لإلرشادات

STE SERVE LINE GUARDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

إئتنان ة BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
 STE SERVE LINE GUARDING
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 2143  
حي الوحدة  - 45000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1214(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SERVE LINE GUARDING
غرض الشركة بإيجاز):)الحراسة و)

املراقبة ضد السرقة.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
2143))حي الوحدة))-)45000)ورزازات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د اوغى))كريم):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
)كريم عنوانه)ا))رقم) الس د اوغى)
45000)ورزازات) ( 2143))حي الوحدة)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
)كريم عنوانه)ا))رقم) الس د اوغى)
45000)ورزازات) ( 2143))حي الوحدة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))41.
8(0I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

SENEQUE PRIVEE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA
 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 1(

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
SENEQUE PRIVEE  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة)في طور 
التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي )2 شارع 
حسن العطار طنجة  - 0000) 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.104771

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
SENEQUE PRIVEE)))مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
العطار) حسن  شارع  (2( اإلجتناعي)
طنجة))-)0000))طنجة املغرب نت جة)

ل):)توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصف ة ب))2)شارع)
حسن العطار طنجة))-)0000))طنجة))

املغرب.)
و عين:

و) ( الدري�سي) ( ( فاطنة) الس د)ة))
مركب) البال ة  طنجة  عنوانه)ا))
رقم) (4 طابق) ك  عنارة  ديوديت 
املغرب)) ( طنجة) ((0000 ( طنجة) (((

كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصف ة):))2)شارع)

حسن العطار طنجة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)6)2587.
8(1I

AL ASSASSE AFFAIRES

CELER SERVICE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العنارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

CELER SERVICE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة 11 
الطابق رقم 4 اقامة ام الرا ع رقم 

112 تجزئة الصحراء 1 شارع محند 
6 - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
57507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 CELER(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.SERVICE
غرض الشركة بإيجاز):)-)املتاجرة)

في تجهيزات الس ارات
-املتاجرة في العجالت)
-التصدير و االستي9اد.

الشقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
11)الطابق رقم)4)اقامة ام الرا ع رقم)
1)شارع محند) 112)تجزئة الصحراء)

6 - 50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العلمي) احند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العلمي  احند  الس د 
رقم)74)شارع السعديين م.ج مكناس)

50000)مكناس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) العلمي  احند  الس د 
رقم)74)شارع السعديين م.ج مكناس)

50000)مكناس املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)25)3.
8(2I

CABINET NETFIDEXPERTISE

ZONATIGROU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تفويت حصص

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ZONATIGROU شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 17 بالس 
شاغلي ن كول طبق 7 رقم 2 الدار 
الب ضاء - 20200 الدار الب ضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.206(31

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محند) ( ناير) )ة)) الس د) تفويت 
400)حصة اجتناع ة من أصل)500 
حصة لفائدة))الس د))ة))ناير))محند)

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
محند) ( ناير) )ة)) الس د) تفويت 
100)حصة اجتناع ة من أصل)500 
حصة لفائدة))الس د))ة))ناير))كنال)

بتاريخ)26)أكتوار)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843564.
8(3I

KHOUYI BADIA

 STE ROUTE DU CENTRE
SUD SARL AU

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
 STE ROUTE DU CENTRE SUD
SARL AU    »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 10 
مرجان 1 الشطر الثالث  - 50000 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري:  
.36163

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
 ROUTE DU(الحل املسبق لشركة((-
CENTRE SUD SARL AU)))))-)تع ين)
الس د لحسن قنديل مصفي للشركة)
 1 مرجان) (10 رقم) الشركة  مقر  و 
الشطر الثالث مكناس))مقر للتصف ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:))
 ROUTE DU(الحل املسبق لشركة((-
CENTRE SUD SARL AU)))))-)تع ين)
الس د لحسن قنديل مصفي للشركة)
 1 مرجان) (10 رقم) الشركة  مقر  و 
الشطر الثالث مكناس))مقر للتصف ة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (2( بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)3)8.

8(4I

KHOUYI BADIA

STE PROBENAHMED
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
STE PROBENAHMED   »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة ذات 
الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم )13 
دكان 1 حي التضامن 2 مرجان 2  - - 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.2773(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
لشركة) املسبق  الحل  ( (- مايلي:)
 -      PROBENAHMED SARL AU
الحل م) عبد  مف د  الس د  تع ين 
رقم) الشركة  مقر  و  للشركة  مصفي 
2)مرجان) 1)حي التضامن) )13)دكان)

2)مكناس مقر للتصف ة.)))))))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
على) ينص  الذي  (:0 رقم) بند 
لشركة) املسبق  الحل  ( (- مايلي:)
 -      PROBENAHMED SARL AU
الحل م) عبد  مف د  الس د  تع ين 
رقم) الشركة  مقر  و  للشركة  مصفي 
2)مرجان) 1)حي التضامن) )13)دكان)

2)مكناس مقر للتصف ة.)))))))
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
11)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)52).
8(5I

AZAG CONSULTING

 SOCIETE ISSIMOUR AGRI
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

أزاك كونس لتينك
 ,A7 شقة بلوك 2, الطابق 1، عنارة
شارع محند الخامس ، 45800، 

تنغي9 املغرب
 SOCIETE ISSIMOUR AGRI

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر ايت 
ايشو, جناعة مص �سي الن ف , 

تنغي9 - 45800 تنغي9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

4155
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ISSIMOUR AGRI

.TRAVAUX DIVERS
اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الص انة,) التشجي9,) (( مختلفة)

التنق ط),اعنال تجارية)).
قصر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ايت ايشو,)جناعة مص �سي الن ف),)

تنغي9)-)45800)تنغي9 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 20.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اوساي  يحيى  الس د 
الن ف) مص �سي  ايشو  ايت  قصر 

45800)تنغي9 املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) اوساي  يحيى  الس د 
الن ف) مص �سي  ايشو  ايت  قصر 

45800)تنغي9 املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاريخ) ( االبتدائ ة بتنغي9)

2022)تحت رقم)0)3.

8(6I

Bureau(de(La(competences(consultation

CLOUD RESTO TARFAYA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

 Bureau(de(La(competences
consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

70000، الع ون املغرب
CLOUD RESTO TARFAYA  شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 

الجديد بدون رقم طرفاية  - 70000 
طرفاية املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
43057

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CLOUD RESTO TARFAYA
مطعم،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
باملطاعم) تقديم  دمات  اصة 
(، الخاصة) محالت  وادارة  تس ي9  (،
تقديم الخدمات بصفة عامة في شتى)
املجاالت)،)ته ئة واستغالل الوحدات)
الفندق ة الصغي9ة،)التجارة العامة)،)
التجارة) (، الب ع والشراء)ع 9 االنت9نت)

االلكت9ون ة.....
الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الجديد بدون رقم طرفاية))-)70000 

طرفاية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 340 ( (: ( ناجم) الس دة  ديجة 
حصة بق نة)34.000)درهم للحصة.

 330 ( (: حبيبة  اص م) الس دة 
حصة بق نة)33.000)درهم للحصة.

 330 ( (: الس دة جن عة اجع در)
حصة بق نة)33.000)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه)ا)) الس دة  ديجة ناجم)

طرفاية))70000)طرفاية املغرب.
الس دة حبيبة  اص م عنوانه)ا))

طرفاية))70000)طرفاية املغرب.
الس دة جن عة اجع در عنوانه)ا))

طرفاية))70000)طرفاية املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
)عنوانه)ا)) الس دة  ديجة ناجم)

طرفاية))70000)طرفاية املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

22)شتن 9) االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)

2022)تحت رقم)2822/2022.

8(7I

GHALIME MARIAM

 SOCIETE TRANSPORT
SAQR AL ATLAS

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

GHALIME MARIAM

 2EME(ETAGE(N°14 RUE 21

 AOUT(KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 SOCIETE TRANSPORT SAQR

AL ATLAS  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 285 

بلوك ا حي الفتح بوجنيبة  ريبكة - 

25000  ريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.201(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 

 SOCIETE TRANSPORT SAQR

 10.000 )مبلغ رأسنالها) ( (AL ATLAS

اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
بلوك ا حي الفتح بوجنيبة) (285 رقم)

املغرب) 25000) ريبكة  (-  ريبكة)

نت جة ل):)توق ف نشاط شركة.

و حدد مقر التصف ة ب رقم)285 

(- بلوك ا حي الفتح بوجنيبة  ريبكة)

25000) ريبكة املغرب.)

و عين:

و) ( عسري) ( ( أحند) الس د)ة))

ورش) تجزئة  (5 شقة) (15 عنوانه)ا))

25000) ريبكة) رياض  ريبكة) هي 

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) ( االبتدائ ة بخريبكة)

2022)تحت رقم)386.

8(8I

FLASH ECONOMIE

ملك الخير
إعالن متعدد القرارات

ملك الخي9
شركة محدودة املسؤول ة 
 رأسنالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي، رقم 55 تجزئة 
الحديقة حي بوسيت الطابق 3 عين 

السبع الدارالب ضاء
الجناعي) القرار  بنقت�سى 
الخي9 املسجل) الشركة ملك  لشركاء)
بالدرالب ضاء))بتاريخ)11)غشت)2022  

،فقد تقررما يلي
 55 رقم) (، الشركة من) نقل مقر 
تجزئة الحديقة حي بوسيت الطابق)
3)عين السبع الدار الب ضاء)الى نفس)
ابن) السفي9  محج  (465 رقم) املدينة 

عائشة الطابق)2)الصخور السوداء
عديل التوق ع املشت9ك للنديرين)

بالتوق ع املنفصل لكل من:
الس د محند هشام ناجي الدين

الس د طارق ناجي الدين
تح ين القانون األسا�سي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الب ضاء) بالدار  التجارية 

اكتوار)2022)تحت عدد)843078
قصد النشر و اإلعالن

8((I

CABINET SALAH AISSE

ALFAFA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
ALFAFA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 محج 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20120 الدارالب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

560181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALFAFA
إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وزراعتها) الغذائ ة  املنتجات  جن ع 
في) وتسويقها  واستي9ادها  ومعالجتها 

املغرب وفي الخارج.
-)استي9اد أي معدات أو أدوات أو)
مواد أول ة ضرورية إلنتاج املنتجات)
املذكورة أعاله الستخدامها الخاص،)

باستثناء)الغي9.
-)تأجي9 أو ح ازة أي أرض زراع ة.

جن ع املعامالت) واصورة أعم،) (-
واملال ة) والتجارية  الصناع ة 
(، استثناء) دون  وغي9ها،) واملنقولة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي9 مباشر)
بغرض الشركة وأي أغراض مناثلة)
أو ذات صلة أو من املحتنل أن تسهل)
أي) وكذلك  (، وتطويرها) توسعها 
مباشرة أو غي9 مباشرة املقتن ات بأي)
شكل من األشكال في الشركات التي)
تسعى لتحق ق أهداف مناثلة أو ذات)

صلة)؛.
26)محج) (: عنوان املقر االجتناعي)
مرس السلطان الشقة)3)الطابق)1 - 

20120)الدارالب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د مانع بن عوض بن علي ال)
فايد):))50))حصة بق نة)100)درهم)

للحصة.
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 50 ( (: بلقاسم) رضوان  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

علي) بن  عوض  بن  مانع  الس د 
املنلكة) الرياض،) ال فايد عنوانه)ا))
الرياض) (12211 السعودية) العرا ة 

املنلكة العرا ة السعودية.
الس د رضوان بلقاسم عنوانه)ا))
 12050 ( ن) بنكالو  النهى  إقامة 

الصخي9ات الشاطئ املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
علي) بن  عوض  بن  مانع  الس د 
املنلكة) الرياض،) ال فايد عنوانه)ا))
الرياض) (12211 السعودية) العرا ة 

املنلكة العرا ة السعودية
الس د رضوان بلقاسم عنوانه)ا))
 12050 ( ن) بنكالو  النهى  إقامة 

الصخي9ات الشاطئ املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843771.

(00I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SAFAOUI IMMO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000،  ريبكة 
املغرب

SAFAOUI IMMO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة، 

الطابق الثاني رقم 32 زنقة الحنرا 
تجزئة املولد   - 25000   ريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
768(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يون و) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SAFAOUI IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
شقة،) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الحنرا) زنقة  (32 رقم) الثاني  الطابق 
) ريبكة) (25000 (- ( ( املولد) تجزئة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: صفاوي  الد) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صفاوي  الد  الس د 
دوار لقوانت اوالد بوغادي بني  ي9ان)

وادي زم)25350)وادي زم املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) صفاوي  الد  الس د 
دوار لقوانت اوالد بوغادي بني  ي9ان)

وادي زم)25350)وادي زم املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بخريبكة))بتاريخ)01)يول وز)

2022)تحت رقم)312.
(01I

vercac

KAYASS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

vercac
 le شارع انفا 1 زنقة موزار اقامة

petit(paradis طابق 5 مكتب 18 ، 
20053، الدارالب ضاء املغرب

KAYASS شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 20، زنقة 
أم نة السايح، »إكس زنقة مدام 
روالند« الدار الب ضاء - 20340 

الدار الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.178737

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2021 أكتوار) (01 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول ة) (KAYASS حل)
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
أم نة) زنقة  (،20 اإلجتناعي) مقرها 
روالند«) مدام  زنقة  »إكس  السايح،)
الدار الب ضاء)-)20340)الدار الب ضاء)

املغرب نت جة لوقف النشاط.
و عين:

و) موعز  بن  ( فؤاد) الس د)ة))
عنوانه)ا))ف ال دون ا،)رقم)04،)غروپ)
الدار) انفا،) ك،)شارع دريس سالوي،)
الب ضاء) الدار  (20340 الب ضاء)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
بتاريخ)01)أكتوار)2022)وفي)20،)زنقة)
مدام) زنقة  »إكس  السايح،) أم نة 
روالند«)الدار الب ضاء)-)20340)الدار)

الب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

يناير)2022)تحت رقم)807648.
(02I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE UNIVERSUN
إعالن متعدد القرارات

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة ) اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
STE UNIVERSUN  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شقة 1 

عنارة باسف ك III شارع اللة حسناء 
فاس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.3532(
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)غشت)2020
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

الذي ينص على) قرار رقم قرار1:)
مايلي:)تحويل أسهم الشركة

الذي ينص على) قرار رقم قرار2:)
مايلي:)تغ ي9 الشكل القانوني

الذي ينص على) قرار رقم قرار3:)
مايلي:)تغ ي9 املقر االجتناعي

الذي ينص على) قرار رقم قرار4:)
مايلي:)تعديل النشاط)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  بند1:) رقم  بند 
مايلي:)تح ين النضام االسا�سي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 9اير) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)1003.
(03I

vercac

LOUATI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

قفل التصف ة
vercac

 le شارع انفا 1 زنقة موزار اقامة
petit(paradis طابق 5 مكتب 18 ، 

20053، الدارالب ضاء املغرب
LOUATI  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 
الحسن الثاني، عنارة كال فورني 
3، املحندية  - 28810 املحندية  

املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.1141(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نون 9) (20 املؤرخ في)
املسؤول ة) ذات  شركة  ( (LOUATI
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)
(،3 عنارة كال فورني) الحسن الثاني،)
املحندية))-)28810)املحندية))املغرب)

نت جة لوقف النشاط.
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و عين:

و) ( لواطي) ( عبد الهادي) الس د)ة))

(،2 ياسن نة) تجزئة  (،31 عنوانه)ا))

إقامة أطلس) (5 شقة رقم) (2 الطابق)

20340)الدار الب ضاء) الدار الب ضاء)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

شارع) وفي  (2020 نون 9) (20 بتاريخ)

(،3 عنارة كال فورني) الحسن الثاني،)

املحندية))-)28810)املحندية))املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة باملحندية))بتاريخ)21)يناير)

2021)تحت رقم)158.

(04I

COG

نخيل غاز
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 نشاط الشركة

COG

 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

نخ ل غاز شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي رقم 177 

مكرر الشقة 1 تجزئة معزوزية 

س دي غانم مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.84111

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تم تغ ي9) 13)أكتوار) املؤرخ في)

البضائع) »نقل  من) الشركة  نشاط 

حنولتها) تساوي  التي  بالس ارات 

إلى) عنها«) تزيد  أو  طًنا  (15 املعتندة)

»مقاول نقل البضائع لآل رين

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

25)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم))1130.

(05I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE NOORROON SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°4(
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
ste(noorroon(sarl  »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: قصر ايت 
يح ا عثنان الغرس االولوي كلن نة  

- 52000 الراش دية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: -.
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املسؤول) تغ ي9  و  حصص  تفويت 

القانوني)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم تفويت حصص و تغ ي9)
الذي ينص على) (: املسؤول القانوني)
تفويت جن ع حصص الس د) مايلي:)
نوردين) الس د  الى  زكرياء) ضي9ي 
تع ينه) سيتم  الدي  يدري  اغبالو 

مسؤول قانوني للشركة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالرش دية) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)873.

(06I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

MADULAIN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
MADULAIN شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع  

مرس سلطان شقة 3 طابق 1 - 

20006 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(531

 26 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MADULAIN

غرض الشركة بإيجاز):)التوزيع

االست9اد و التصدير.

26)شارع)) عنوان املقر االجتناعي):)

 -  1 طابق) (3 شقة) سلطان  مرس 

20006)الدار الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: الس د مراد رااع)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مركز) الس د مراد رااع عنوانه)ا))

هشتوكة) ق ادة  و  جناعة  هشتوكة 

دائرة ازمور)24100)الجديدة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

مركز) الس د مراد رااع عنوانه)ا))

هشتوكة) ق ادة  و  جناعة  هشتوكة 

دائرة ازمور)24100)الجديدة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)33)34.

(07I

excofi

BELLOUQ DES VOLAILLES
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

excofi
الشق 3 عنارة لحبابي شارع الجوالن 

ل دو فاس ، 31000، فاس املغرب
 BELLOUQ DES VOLAILLES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 
40الطابق الخامس مكاتب األندلس 
شارع أص لة األطلس - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.73053

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
مكاتب) الخامس  40الطابق  »رقم)
(- األطلس) أص لة  شارع  األندلس 
»الطابق) إلى) املغرب«) فاس  (30000
24)تجزئة) 34زنقة) األر�سي محل رقم)

واد فاس))-)30000)فاس))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)5741.

(08I

NEMA CAPITAL S.A

NEMA CAPITAL S.A
إعالن متعدد القرارات

NEMA CAPITAL S.A
 Bd(Mohamed(Zerktouni, ,21
 Rés. ALBORJ, 6 éme(étage,

 ،Casablanca - Maroc. ، 20250
الدار الب ضاء املغرب

NEMA CAPITAL S.A »شركة  
املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 55 شارع 
عبد املومن الدارالب ضاء - 20042 

الدارالب ضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التق  د في السجل التجاري: 
.453361

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)مارس)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
إستقالة شركة)’يامد كابيتال’)املنثلة)
من) بقالي  كريم  الس د  طرف  من 

مهامها كنتصرف
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
كريم) للس د  مشت9ك  إ ت ار  مايلي:)
ذو) (1(81 ماي) (7 بقالي املزداد بتاريخ)
للبطاقة) الحامل  املغرا ة  الجنس ة 
الوطن ة رقم)BE73(2(1)كنتصرف،
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إستقالة الس د أحند ال عقوبي من)

رئاسة مجلس االدارة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املزداد) ( بقالي) كريم  الس د  تع ين 
الجنس ة) ذو  (1(81 ماي) (7 بتاريخ)
الوطن ة) للبطاقة  ( الحامل) املغرا ة 
ملجلس) كرئيس  (BE73(2(1 رقم)

االدارة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
:)الذي ينص على) بند رقم ال�سيء)

مايلي:)ال�سيء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841843.
(0(I

CABINET RAMI EXPERTISE

MHD FX ACADEMY
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

MHD FX ACADEMY  »شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة ذات الشريك 

الوح د«
وعنوان مقرها االجتناعي: مكتب 
رقم )1 ، الطابق الرابع مكاتب 

موالي سل نان شارع سان لويس 

جانب زازا املدينة الجديدة فاس - 
30000 فاس  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.73255
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتوار)2022)تم اتخاذ)

القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))

تحويل الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) من  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات)) ( املحدودة) ( املسؤول ة) ( ذات)
ذات)) شركة  إلى  الوح د  الشريك 

املسؤول ة))املحدودة)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
شل ح)) الس د  من  حصص  تفويت 
ما) أنس  بلخبيزي  الس د  إلى  مهدي 

يعادل)250)حصة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم))435.
(10I

zagora(consulting(sarl

RIAD PERLAMAZIGH
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم)11  شارع محند 

الخامس ، 00)47، زاكورة 
املغرب--------------------

RIAD PERLAMAZIGH شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي امزرو 

زاكورة - 00)47 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
3(7(

 14 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 RIAD (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.PERLAMAZIGH
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للض افة و رياض.
عنوان املقر االجتناعي):)حي امزرو)

زاكورة)-)00)47)زاكورة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة ال 9قاوي فاطنة):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
فاطنة) ال 9قاوي  الس دة 
عنارة) (2 النجاح) اقامة  عنوانه)ا))
 80100 12)بنسركاو اكادير) 01)شقة)

زاكورة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د ال 9قاوي محند عنوانه)ا))
زاكورة) (47(00 زاكورة) امزرو  حي 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بزاكورة))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)286.
(11I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

PRIVILEGE DESIGN بريفيليج 
ديزاين

إعالن متعدد القرارات

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE(SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PRIVILEGE DESIGN بريف ل ج 

ديزاين »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة ذات الشريك الوح د«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 4523 

الطابق األر�سي الحي املحندي أكادير 

- 80000 أكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.34783

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)08)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

اإلله) عبد  الس د  تفويت  مايلي:)

 400 ل) ((JB465463.ر.ب.ت( صدقي)

)لصالح الس د املهدي بنست9ة) حصة)

)ر.ب.ت.JK18(88)،)ق نة كل حصة)

الس د) يصبح  واالتالي  درهم،) (100

املهدي بنست9ة شريكا وح دا لشركة)

PRIVILEGE DESIGN

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

صدقي) اإلله  عبد  الس د  استقالة 

منصب) من  ((JB465463.ر.ب.ت(

مسي9 الشركة و تع ين الس د املهدي)

مسي9ا) ((JK18(88.ر.ب.ت( بنست9ة)

PRIVILEGE DESIGN(وح دا لشركة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)اعتناد التوق ع الوح د للس د)

املهدي بنست9ة))ر.ب.ت.JK18(88))في)

والنقدية) البنك ة  الحسابات  جن ع 

لشركة) القانون ة  واملستندات 

PRIVILEGE DESIGN

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

 OTRO(مايلي:)تغ ي9 إسم الشركة من

 PRIVILEGE DESIGN إلى) (DECOR

 256((21 رقم) السلب ة  )الشهادة 

بتاريخ)2022/)05/0)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

ب) بنست9ة  املهدي  الس د  مساهنة 

شركة) رأسنال  في  درهم  (40000

املجنوع:) (،PRIVILEGE DESIGN

40000)درهم))شريك وح د)
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بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 PRIVILEGE شركة) رأسنال  تحديد 

درهم) (40000 مبلغ) في  (DESIGN

مجزأة على)400)حصة)،)بق نة)100 

ملك ة) في  الواحدة،) للحصة  درهم 

املهدي) الس د  الوح د  الشريك 

بنست9ة.

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

بنست9ة) املهدي  الس د  تع ين  مايلي:)

 PRIVILEGE لشركة) وح دا  مسي9ا 

DESIGN)ملدة غي9 محدودة.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

للشركة:) الجديدة  التسن ة  مايلي:)

PRIVILEGE DESIGN

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)42)118.

(12I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

AROMATICA OUZOUD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc

AROMATICA OUZOUD شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45  الطابق السفلي 

س دي ال 9نو�سي - 20610 

الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

560245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (22

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AROMATICA OUZOUD
تشغ ل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
(، تنوين) (، دار ض افة:)سكن س احي)

ترف ه.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) ( (45 رقم) (6 زنقة) القدس 
 20610 (- ال 9نو�سي) السفلي س دي 

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د عبد االاله لع ون):))1.000 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د عبد االاله لع ون عنوانه)ا))
 07 شقة) (04 عنارة) السالم  اقامة 
الجي9وند)) زيان  اوالد  طريق  (01 ط)

20500)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عبد االاله لع ون عنوانه)ا))
 07 شقة) (04 عنارة) السالم  اقامة 
الجي9وند)) زيان  اوالد  طريق  (01 ط)

20500)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843611.
(13I

FARAJ CONSEIL GESTION

 ORGANIC FARMERS
ALKHAWA

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،
10000، TEMARA(MAROC

 ORGANIC FARMERS

ALKHAWA  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي بلوك ج 

82 الطابق الثالت ديورالحومر حي 

يعقوب املنصور  - 10120 الرااط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

16352(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 ORGANIC FARMERS  :

.ALKHAWA
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التس ي9 واإلستغالل الفالحي

اإلستي9اد والتصدير

التجارة.

بلوك ج) (: عنوان املقر االجتناعي)

حي) ديورالحومر  الثالت  الطابق  (82

الرااط) (10120 (- ( املنصور) يعقوب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الهادي  ن لي) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهادي  ن لي  الس د 

الطابق) (470  .37 املحجوب) تجزئة 

االر�سي))12000)تنارة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) الهادي  ن لي  الس د 
الطابق) (470  .37 املحجوب) تجزئة 

االر�سي)12000)تنارة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم))814.
(14I

COMPTIS SARL

TANJA FAST CLEAN
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

COMPTIS SARL
شارع موالي يوسف إقامة حنزة 
الطابق 3 رقم 3 ، 0000)، طنجة 

املغرب
TANJA FAST CLEAN شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي اسناع ل 14 إقامة موالي 
اسناع ل الطابق 3 رقم )  - 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1308(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (14
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 TANJA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.FAST CLEAN
غرض الشركة بإيجاز):)التنظ ــف.))
و) التنظ ف  مستخدمي  تس ي9 
الشركة) مشاركة  املؤقتين.) الحراسة 

في الشركات املناثلة لها.)).
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
موالي) إقامة  (14 اسناع ل) موالي 
اسناع ل الطابق)3)رقم))  - 0000) 

طنجة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):))))سنة.

 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

الكريم) عبد  الحنومي  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (100   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكريم) عبد  الحنومي  الس د 
 7 حي ظهر الجع دي زنقة) عنوانه)ا))

رقم)7 0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الكريم) عبد  الحنومي  الس د 
 7 حي ظهر الجع دي زنقة) عنوانه)ا))

رقم)7  0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (2( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم))25784.
(15I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE ABOU FIRASS
TRANSPORT

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،
72000، السنارة املغرب

  STE ABOU FIRASS TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

الوحدة بلوك ج رقم 1043 السنارة  
- 72000 السنارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
27(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ABOU FIRASS TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع النقل لصالح الغي9.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

السنارة)) (1043 الوحدة بلوك ج رقم)

- 72000)السنارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( افريوة) الهادي  عبد  الس د 

درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

افريوة)) الهادي  عبد  الس د 

ج) بلوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا))
رقم)1043)السنارة))72000)السنارة)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

افريوة) الهادي  عبد  الس د 

ج) بلوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا))
رقم)1043)السنارة))72000)السنارة)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)176/2022.

(16I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE INTERZAMOUR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72000، السنارة املغرب

STE INTERZAMOUR شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي توسعة 

السالم بلوك أ رقم  01 مكرر 
السنارة  - 72000 السنارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
27(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INTERZAMOUR
اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال متنوعة.
توسعة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
السالم بلوك أ رقم))01)مكرر السنارة))

- 72000)السنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حناد)) س دي  كلثوم  ( الس دة)
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حناد)) س دي  كلثوم  ( الس دة)
عنوانه)ا))حي السالم بلوك أ رقم)01 

السنارة)72000)السنارة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حناد)) س دي  كلثوم  ( الس دة)
عنوانه)ا))حي السالم بلوك أ رقم)01 

السنارة)72000)السنارة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 
أكتوار)2022)تحت رقم)178/2022.
(17I

FINAUDIT

TOP ALIMENTS ASIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

TOP ALIMENTS ASIA شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 266،شارع 

املقاومة ماجد ، سلم 4 طابق 

السفلي محل  رقم 2 الدار الب ضاء - 

20000 الدار الب ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.36887(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

2022)تقرر حل) 30)شتن 9) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)

 TOP ALIMENTS الوح د) الشريك 

ASIA))مبلغ رأسنالها)100.000)درهم)

وعنوان مقرها اإلجتناعي)266،شارع)

املقاومة ماجد)،)سلم)4)طابق السفلي)

محل))رقم)2)الدار الب ضاء)-)20000 

(: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء) الدار 

صعواة تحق ق الهدف التجاري.

و حدد مقر التصف ة ب)266،شارع)

املقاومة ماجد)،)سلم)4)طابق السفلي)

محل))رقم)2)الدار الب ضاء)-)20000 

الدارالب ضاء)املغرب.)

و عين:

  MAN YEE الس د)ة))

زنقة) (282 عنوانه)ا)) و  ( (PUI

شقة) املقاومة  ،شارع  ست9اسبورغ)

الدار) (20000 716،الدارالب ضاء)

الب ضاء)املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843605.

(18I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائ ة

WINGER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائ ة

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- س دي 

سل نان ، 14200، س دي سل نان 

املغرب

WINGER شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 

3 اقامة ال اسنين 25 شارع يعقوب 

املنصور  - 14000 القن طرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

67087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.WINGER

اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة واعنال البناء

نقل البضائع.

مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) (25 ال اسنين) اقامة  (3 رقم)

يعقوب املنصور))-)14000)القن طرة))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الرق ق) عزيز  الس د 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د عزيز الرق ق عنوانه)ا))دوار)
س دي) (14200 املرادسة الصفافعة)

سل نان املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د عزيز الرق ق عنوانه)ا))دوار)
س دي) (14200 املرادسة الصفافعة)

سل نان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

(1(I

ZODIREC(Consulting

AMIS PRESSING
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ZODIREC(Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,46
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMIS PRESSING شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 46 شارع 
الباطن ة ، عنارة الروز 3 ، املعاريف 

- الدار الب ضاء - 20340 الدار 
الب ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
55(633

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 AMIS (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

.PRESSING
:) دمة) بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظ ف الجاف والغس ل والكي
التنظ ف الجاف)،)إزالة التجاع د)

،)الصباغة)،)إزالة البقع.
46)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
الباطن ة)،)عنارة الروز)3)،)املعاريف)-)
الدار الب ضاء)-)20340)الدار الب ضاء))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مقبول) سعد  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مقبول  سعد  الس د 
محند) عريف  زنقة  الحلوة  إقامة 
الدار الب ضاء) (202 بن ياسين شقة)

20250)الدار الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا))) مقبول  سعد  الس د 
محند) عريف  زنقة  الحلوة  إقامة 
الدار الب ضاء) (202 بن ياسين شقة)

20250)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)76)842.
(20I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوح د

AGRO AHMED
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
رفع رأسنال الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوح د

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل ، 23000، بني مالل املغرب

AGRO AHMED شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي االداري  
دائرة س دي عي�سى فق ه بن صالح - 

23203 فق ه بن صالح املغرب.
رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1(11

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 يون و) (07 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.365.300«
 2.465.300« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو ع ن ة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائ ة بالفق ه بن صالح)

25)أكتوار)2022)تحت رقم)260.
(21I

PRO-ACCOUNTING

ALFA CHRONO
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 نشاط الشركة

PRO-ACCOUNTING
80 شارع موالي سل نان عين السبع 

، 0)205، الدار الب ضاء املغرب
ALFA CHRONO شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها االجتناعي زنقة 
281 رقم 3 حي موالي عبدهللا - 

عين الشق - 20153 الدارالب ضاء 
املغرب.

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.152737
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 
»تصدير) من) الشركة  نشاط  تغ ي9 
أجهزة) إصالح  و  ترك ب  (- واستي9اد)
وا ع) »إصالح  إلى) (« السرعة) ق اس 
اكسسوارات وقطع غ ار أجهزة ق اس)

السرعة«.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35364.
(22I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوح د

COSMETIQUE AHMED
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوح د

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
COSMETIQUE AHMED شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي  االمل 

100-2 على ال نين حي العنرية بني 
مالل - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

13327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.COSMETIQUE AHMED
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستحضرات التجن ل بالتقس ط.
االمل) ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ال نين حي العنرية بني) على  (100-2

مالل)-)23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د احند جنولي):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
الس دة عائشة ترابي):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جنولي  احند  الس د 
بني مالل) (3 رقم) (4 زنقة) (1 العنرية)

23000)بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)) ترابي  عائشة  الس دة 
بني مالل) (3 رقم) (4 زنقة) (1 العنرية)

23000)بني مالل املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) جنولي  احند  الس د 
بني مالل) (3 رقم) (4 زنقة) (1 العنرية)

23000)بني مالل املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1070.

(23I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

INNOVIS BAKR
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
45 شارع محند الخامس الطابق 5 

رقم 17 ، 0000)، طنجة املغرب
INNOVIS BAKR شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 12 

 الد بن الول د الطابق الثالث رقم 
8 - 0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
131505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INNOVIS BAKR
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.

 12 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)

 الد بن الول د الطابق الثالث رقم)

8 - 0000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

40)حصة) ( (: الس د صالح دجن د)

بق نة)1.000)درهم للحصة.

الس دة ل لى اجن دار):))60)حصة)

بق نة)1.000)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د صالح دجن د عنوانه)ا))14 

 4410 شارع جان بابتيست شاردين)

نانت فرنسا.

عنوانه)ا)) اجن دار  ل لى  الس دة 

طنجة البال ة تجزئة املتوسطي رقم)

)56 0000))طنجة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) اجن دار  ل لى  الس دة 

طنجة البال ة تجزئة املتوسطي رقم)

)56 0000))طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258577.

(24I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائ ة

AGRICELIA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائ ة

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- س دي 

سل نان ، 14200، س دي سل نان 

املغرب

AGRICELIA شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 

3 اقامة ال اسنن 25 شارع يعقوب 

املنصور  - 14000 القن طرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

6708(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AGRICELIA

تس ي9) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستغالت الفالح ة.

مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

شارع) (25 ال اسنن) اقامة  (3 رقم)

يعقوب املنصور))-)14000)القن طرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الس د ابراه م الكوخ)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( الس د ابراه م الكوخ)

 14200 املهند) ملك  الغازي  ( اوالد)

س دي سل نان))املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) ( الس د ابراه م الكوخ)

 14200 املهند) ملك  الغازي  ( اوالد)

س دي سل نان))املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

(25I
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SP.JOE

SP.JOE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

SP.JOE
املصلى زنقة الريسولي، رقم 1، 

الشقة رقم 11 ، 0000)، طنجة 
املغرب

SP.JOE شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : املصلى 
زنقة الريسولي رقم 1، الشقة رقم 

11 - 0000) طنجة املدينة.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.8(337

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 يول وز) (26 في) املؤرخ 
مسؤول ة) ذات  شركة  (SP.JOE حل)
محدودة ذات الشريك الوح د مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
زنقة) املصلى  اإلجتناعي  مقرها 
 -  11 رقم) الشقة  (،1 رقم) الريسولي 
0000))طنجة املدينة نت جة لتصف ة)

ودية قبل اروان.
و عين:

لي و عنوانه)ا)) ( مي ل م) الس د)ة))
0000))طنجة) درادب زنقة ابن حزم)

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
وفي املصلى) (2022 أكتوار) (07 بتاريخ)
زنقة الريسولي رقم)1،)الشقة رقم)11 

- 0000))طنجة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))25878.
(26I

مكتب الحسابات ح ل

LECEE-IMMO
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
20 شارع الدا لة الطابق االول قرية 
الجناعة ، 20430، الدار الب ضاء 

املغرب

LECEE-IMMO  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم )3 الطابق االول - 

20000 الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

LECEE-(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.IMMO

منعش) (: (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري.

61)محج) (: عنوان املقر االجتناعي)

اللة ياقوت الرقم))3)الطابق االول)-)

20000)الب ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يونس  مجدي  الس د 

برش د)26100)برش د املغرب.

عنوانه)ا)) جواد  مجدي  الس د 

ل ت�سي)73100)ل ت�سي ايطال ا.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) يونس  مجدي  الس د 

برش د)26100)برش د املغرب

عنوانه)ا)) جواد  مجدي  الس د 

ل ت�سي)73100)ل ت�سي ايطال ا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)842845.

(27I

fiding(sarl

GFW

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

fiding(sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

GFW  شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي  رقم 1035 

تجزئة املنصور - 50000  مكناس 

املغرب.

حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.47313

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 06)شتن 9) املؤرخ في)

   GFW(شركة ذات املسؤول ة املحدودة

مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)

تجزئة) (1035 رقم) ( مقرها اإلجتناعي)

املغرب) مكناس  ( (50000 (- املنصور)

.LA CONCURRENCE(:(نت جة ل

محل) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 

 1035 تجاري في الطابق السفلي رقم)

مكناس) (50000 (- ( املنصور) تجزئة 

املغرب.)

و عين:

الس د)ة))مراد))سعود و عنوانه)ا)))

 50000 ( تجزئة املنصور) (1035 رقم)

مكناس املغرب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

محل) (: بالتصف ة) املتعلقة  الوثائق 

 1035 تجاري في الطابق السفلي رقم)

تجزئة املنصور مكناس

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

27)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنكناس)

2022)تحت رقم)1041.

(28I

zagora(consulting(sarl

 AUTHENTIK BIWAK
NOMADES

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

zagora(consulting(sarl
رقم)11  شارع محند 

الخامس ، 00)47، زاكورة 
املغرب--------------------

  AUTHENTIK BIWAK NOMADES
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

عبد الكريم الخطابي طريق حسن 
بن مبارك رايس الخطاب ة عنارة 
B الطابق االول رقم 3 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.3871

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)10)يناير)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
طريق) الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
الخطاب ة) رايس  مبارك  بن  حسن 
عنارة)B)الطابق االول رقم)3)مراكش)
»حي) إلى) املغرب«) مراكش  (40000  -
(- زاكورة) تاكونيت  رش د  موالي 

47552)زاكورة))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بزاكورة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)140.
(2(I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سي9فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ليف كودينك
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي9فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب
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ل ف كودينك  شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي مساكنة 
لدى شركة »موكادور بيزنيس سونطر 

» الكائن بالشقة بالطابق  الثاني 
تجزئة البحي9ة  رقم 450-5 شارع 

العقبة الصويرة - 44000 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
63(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
ل ف) (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

كودينك.
غرض الشركة بإيجاز):)1)-التكوين)
تصن م) ((2- بعد) في اإلعالم ات عن 
وتحل ل))برامج))علوم الكومب وتر)-3) 

التجارة اإللكت9ون ة..
مساكنة) (: عنوان املقر االجتناعي)
لدى شركة)»موكادور بيزنيس سونطر)
الثاني) ( بالطابق) بالشقة  الكائن  («
شارع) (450-5 رقم) ( البحي9ة) تجزئة 
الصويرة) (44000 (- العقبة الصويرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السباعي) يوسف  موالي  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السباعي) يوسف  موالي  الس د 
1)حي االوداية رقم) عنوانه)ا))املسي9ة)

)5)مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

السباعي) يوسف  موالي  الس د 
1)حي االوداية رقم) عنوانه)ا))املسي9ة)

)5)مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)417.

(30I

DEALS AND STEALS

DEALS AND STEALS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DEALS AND STEALS
 HAY SALAM AV NATIONS
 UNIES(NR 110 DAKHLA ،
73000، DAKHLA(MAROC

DEALS AND STEALS  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السالم 
شارع األمم املتحدة رقم 110 - 

73000 الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

22781
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 DEALS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.AND STEALS
:)ب ع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائ ة.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
السالم شارع األمم املتحدة رقم)110 

- 73000)الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس د عبد الرح م الزوهري):)80 

بق نة)1.000)درهم.

الس دة  ديجة عزان):)20)بق نة)

1.000)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الزوهري) الرح م  عبد  الس د 

األمم) شارع  السالم  حي  عنوانه)ا))

الدا لة) (73000  110 رقم) املتحدة 

املغرب.

الس دة  ديجة عزان عنوانه)ا))

حي السالم شارع األمم املتحدة رقم)

110 73000)الدا لة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الزوهري) الرح م  عبد  الس د 

األمم) شارع  السالم  حي  عنوانه)ا))

الدا لة) (73000  110 رقم) املتحدة 

املغرب

الس دة  ديجة عزان عنوانه)ا))

حي السالم شارع األمم املتحدة رقم)

110 73000)الدا لة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

أكتوار)2022)تحت رقم)1676.

(31I

Aïd(comptable

 STE MALAK
 TRAVAUX DIVERS ET

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

Aïd(comptable

 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

 STE MALAK TRAVAUX DIVERS

ET CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

املطاحن غ اتة الغرا ة تازة - 35000 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 

674(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (25

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 MALAK TRAVAUX DIVERS ET

.CONSTRUCTION

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التشجي9)-االشغال املختلفة.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

املطاحن غ اتة الغرا ة تازة)-)35000 

تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العطار) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العطار  محند  الس د 

البهال ل) املصلى  حي  الكروشة  زنقة 

صفرو)35000)تازة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

عنوانه)ا)) العطار  محند  الس د 

البهال ل) املصلى  حي  الكروشة  زنقة 

صفرو)35000)تازة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (24 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ ة 

2022)تحت رقم)5)4.

(32I
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Centre(d’Affaire(et(d’Inspiration(LUKUSِ

INTELLIGENT SUPPLY
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

 Centre(d›Affaire(et(d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail(Avenue(Omar(Ibn
 Abdelaziz(N° 01 3ème(étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
INTELLIGENT SUPPLY شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
إسناع ل شارع عنر بن عبدالعزيز 
رقم 01 الطابق الثالث - 2000) 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
716(

 13 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INTELLIGENT SUPPLY
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)
الخدمات) باقي  و  اللوجيست ك ة 
و) البحري  ال 9ي,) بالنقل  املتعلقة 

الجوي..
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
إسناع ل شارع عنر بن عبدالعزيز)
 (2000 (- الثالث) الطابق  (01 رقم)

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الغنامي) غزالن  الس دة 
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس دة غزالن الغنامي عنوانه)ا))
النهضة)01 2000))العرائش املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الس دة غزالن الغنامي عنوانه)ا))
النهضة)01 2000))العرائش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)))10.

(33I

COMPTIS SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
ZEMZEM CHIFAE

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وفاة شريك

COMPTIS SARL
شارع موالي يوسف إقامة حنزة 
الطابق 3 رقم 3 ، 0000)، طنجة 

املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

ZEMZEM CHIFAE  شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 22 شارع 
عنر بن عبد العزيز - 0000) طنجة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التق  د في السجل التجاري 
.32307

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)يون و)2022)تم اإلعالم)
ططري و توزيع) بوفاة الشريك هناء)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت) (25 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 33 ( (، ( راض ة ططري) الس د)ة))
حصة.

الس د)ة))مصطفى كنال واعظ))،))
50)حصة.

 13 ( (، ( واعظ) هالة  الس د)ة))
حصة.

 13 ( (، ( واعظ) هدى  الس د)ة))
حصة.

الس د)ة))أمي9ة فرح واعظ))،))13 
حصة.

 26 ( (، ( واعظ) محند  الس د)ة))
حصة.

((، ( واعظ) السالم  عبد  الس د)ة))
26)حصة.

محنود محسن واعظ)) الس د)ة))
،))26)حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (2( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)257855.
(34I

COMPTIS SARL

TABKHANA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

COMPTIS SARL
شارع موالي يوسف إقامة حنزة 
الطابق 3 رقم 3 ، 0000)، طنجة 

املغرب
TABKHANA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
النصر زنقة 6 رقم 27 - 0000) 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.48825

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
2022)تقرر حل) 14)شتن 9) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
TABKHANA))مبلغ) الشريك الوح د)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي تجزئة النصر زنقة)
املغرب) طنجة  ((0000  -  27 رقم) (6
على) الشركة  قدرة  عدم  (: ل) نت جة 

استنرار مزاولة نشاطها..
تجزئة) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
 (0000  -  27 رقم) (6 زنقة) النصر 

طنجة املغرب.)

و عين:
و) اسع د  ( الهناء) عبد  الس د)ة))
عنوانه)ا))زنقة القدس رقم)1 0055) 

أص لة املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (07 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258134.
(35I

YOUNESS BENMOUSSA

HICHAM TAZI TRAITEUR
إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15400
  HICHAM TAZI TRAITEUR

»شركة  التضامن«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي 

األندلس رقم 64 ت فلت  - 15400 
ت فلت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.28335
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغي9 الشكل القانوني)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تع ين املسي9 للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجتناع ة  حصة  (300 تفويت)
لفائدة) ( القداري) امل لودة  الس دة 

الس د الفارحي هشام)).
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغ ي9 
إلى:)شركة))ذات) ( ( :))شركة التضامن)

مسؤول ة محدودة بشريك وح د
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بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تع ين الس د الفارحي هشام الجديد)

للشركة مع جن ع الصالح ات)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

ماي)2022)تحت رقم)3)3.

(36I

YOUNESS BENMOUSSA

BELSAMBER TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15400
BELSAMBER TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي 

الرشاد رقم 1173 م 10 ت فلت - 
15400 ت فلت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.27621
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة رأسنال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
300)حصة اجتناع ة من)) بتفويت) (•
حصة) (150 (، الكراب حن د) الس د 
محند) ال 9واني  لفائدة  اجتناع ة 
لفائدة) اجتناع ة  حصة  و150)

الس د بالحاج حسن.
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 (500 •)زيادة في رأسنال الشركة ب)
لفائدة) جديدة  ( اجتناع ة) حصة 
الس د ال 9واني محند و)500))حصة)
الس د) لفائدة  ( جديدة) اجتناع ة 
لكل) درهم  (100 ب) حسن  بالحاج 
حصة)،)ل صبح رأسنال الشركة)000 

000 2)درهم)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالخنيسات) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)2)3.
(37I

SOCIETE YOURAD

SOCIETE YOURAD
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

SOCIETE YOURAD
 ،NREA 183 شارع ولي العهد، مركز
الطابق االر�سي، املحل رقم 13. ، 

0000)، طنجة املغرب
SOCIETE YOURAD شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 183 شارع 

ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
األر�سي، املحل رقم 13 - 0000) 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1082(7

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (14 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 SOCIETE الوح د) الشريك  ذات 
 10.000 مبلغ رأسنالها) ( (YOURAD
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(،NREA 183)شارع ولي العهد،)مركز)
 -  13 رقم) املحل  األر�سي،) الطابق 
(: ل) نت جة  املغرب  طنجة  ((0000

تصف ة ودية قبل اروان.
و حدد مقر التصف ة ب)183)شارع)
الطابق) (،NREA مركز) العهد،) ولي 
 (0000  -  13 رقم) املحل  األر�سي،)

طنجة املغرب.)
و عين:

و) صقلي  ( ( مون ة) الس د)ة))
بواانة) الجبل،) طريق  عنوانه)ا))
)ة)) املغرب كنصفي) طنجة  ((0000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)0)2587.
(38I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA CARS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKHLA CARS  شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النهضة 
1، رقم 331 - 73000 الدا لة  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
1(851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 نون 9) (15
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DAKHLA CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ارات بدون سائق.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 73000  -  331 رقم) (،1 النهضة)

الدا لة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عادل) الراي�سي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عادل  الراي�سي  الس د 
 73000  331 رقم) (،1 النهضة) حي 

الدا لة))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) عادل  الراي�سي  الس د 
 73000  331 رقم) (،1 النهضة) حي 

الدا لة))املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

نون 9)2021)تحت رقم)0)18.

(3(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKSORA
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKSORA شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي بئ9 

انزران رقم 22 - 73000 الدا لة  
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2082(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف 9اير) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DAKSORA
و) ب ع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
شراء،)استي9اد و تصدير جن ع أنواع)
غي9) و  الغذائ ة  السلع  و  البضائع 

الغذائ ة)
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استغالل و تس ي9 مخ زة للخ ز و)
الحلويات.

بئ9) حي  (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الدا لة)) (73000  -  22 رقم) انزران 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس دة السناللي ريا)):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: السناللي سعدى) الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( ريا) السناللي  الس دة 
 73000  22 رقم) انزران  بئ9  حي 

الدا لة))املغرب.
سعدى) السناللي  الس دة 
 22 رقم) انزران  بئ9  حي  عنوانه)ا))

73000)الدا لة))املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
)عنوانه)ا)) السناللي ريا) ( ( الس دة)
 73000  22 رقم) انزران  بئ9  حي 

الدا لة))املغرب
سعدى) السناللي  الس دة 
 22 رقم) انزران  بئ9  حي  عنوانه)ا))

73000)الدا لة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( االبتدائ ة بوادي الدهب)

ف 9اير)2022)تحت رقم)326.

(40I

carrelage(marbre(travaux

AQUAPLAST
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

carrelage(marbre(travaux
 QI(marrakech(quartier,328

 industriel، 40100، marrakech
maroc

AQUAPLAST شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 82، 
تقس نة آزلي مراكش - 40150 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.5437

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)30)شتن 9)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»82،)تقس نة آزلي مراكش)-)40150 
أيت) »دوار  إلى) املغرب«) مراكش 
جناعة) (738 رقم) تقس م  مسعود 

حرا ل))-)40152)مراكش))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)11367.
(41I

rive(droite

 MELLOUSSA
INVESTMENTS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
تفويت حصص

rive(droite
 rue(andaloussie(immb 26
 anatolia(bur(n°16 tanger

TANGER، 90000، Tanger(maroc
 MELLOUSSA INVESTMENTS

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
محند الخامس )14 اقامة م نوزة 
رقم 16 - طنجة - 0000) طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التق  د في السجل التجاري 
.70685

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2018 ماي) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الس د))ة))لحسن بن علي)
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
سل نان أواس عقله بتاريخ) ( حسام)

14)ماي)2018.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

)201)تحت رقم)312.
(42I

mcmj(entreprise

Sté  GOUMNI 
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

mcmj(entreprise
 lot(mourouj(rte(sidi(yahya 14

oujda ، 0، oujda(maroc
 Sté  GOUMNI    شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د)في طور التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 41 تجزئه 
توزاني ومن معه ظهر املحله وجده 
 mohemed1984@gmail.com -

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.271(3

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)13)أكتوار)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
     Sté  GOUMNI ( الوح د) الشريك 
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
تجزئه) (41 وعنوان مقرها اإلجتناعي)
املحله وجده) معه ظهر  توزاني ومن 
 mohemed1984@gmail.com  -
صعواه) ( (: ل) نت جة  املغرب  وجدة 

املنافسه وقله الصفقات العنوم ه.
و حدد مقر التصف ة ب)41)تجزئه)
املحله وجده) معه ظهر  توزاني ومن 
 mohemed1984@gmail.com  -

وجدة املغرب.)
و عين:

و) ( كومني) ( حسن) الس د)ة))
حي السالم عوين السراق) عنوانه)ا))
 60000 وجده) (12 رقم) (28 زنقه �سي)

وجدة املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
املخابرة و محل تبل غ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصف ة):)41)تجزئه توزاني)

ومن معه ظهر املحله وجده

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تحت رقم)1657.
(43I

اعالنات الشركات

 STE MCELROY SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب ، 80000، اكادير املغرب

  STE MCELROY SERVICE SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

الب ض جناعة س دي احند اوعنر 
اوالد التاينة. -  83350 اوالد 

التاينة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.(12(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MCELROY SERVICE SARL
توزيع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع)/)ب ع و شراء)املواد الغذائ ة)

/)مجال املقاهي.
دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الب ض جناعة س دي احند اوعنر)
اوالد التاينة.)-))83350)اوالد التاينة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ابويه) �سي  ايت  محند  الس د 
عنوانه)ا))دوار الب ض جناعة س دي)
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اوالد التاينة) (83350 ( ( احند اوعنر)
املغرب.

عنوانه)ا)) مصطفى  دادا  الس د 
احند) س دي  جناعة  الب ض  دوار 
اوعنر)))83350)اوالد التاينة املغرب.
عنوانه)ا)) انق تا  رش د  د  الس د 
احند) س دي  جناعة  الب ض  دوار 
اوعنر)))83350)اوالد التاينة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) مصطفى  دادا  الس د 
احند) س دي  جناعة  الب ض  دوار 
اوعنر)))83350)اوالد التاينة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.
(44I

اعالنات الشركات

 STE FZ ROSEAUX
MULTISERVICES SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب ، 80000، اكادير املغرب

 STE FZ ROSEAUX
MULTISERVICES SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
سنومات الواد جناعة س دي 

احند اوعنر. - 83350 اوالد التاينة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
(131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (14
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 FZ ROSEAUX MULTISERVICES

.SARL

توزيع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع)/)صناعة القصب التقل دية)

/)مقاول..

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

س دي) جناعة  الواد  سنومات 

احند اوعنر.)-)83350)اوالد التاينة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د رش د ملين.)عنوانه)ا))دوار)

سنومات الواد جناعة س دي احند)

اوعنر.)83350)اوالد التاينة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د رش د ملين.)عنوانه)ا))دوار)

سنومات الواد جناعة س دي احند)

اوعنر.)83350)اوالد التاينة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)-.

(45I

اعالنات الشركات

 STE LE VOLONTAIRE SARL
AU

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
حل شركة

STE LE VOLONTAIRE SARL AU
رأسنال الشركة 15.000 درهم

املقر االجتناعي رقم 7) شارع محند 

الخامس إنزكان

حل الشركة

العام) الجنع  محضر  على  بناًء)

(،2022 اكتوار) (01 االستثنائي بتاريخ)

قرر الشريك املسي9 لشركة)

» LE VOLONTAIRE SARL AU(«

ما يلي:

-)موافقة على تقرير املصفى

-)إ الء)ذمة املصفى

-)اإلعالن عن ا تتام التصف ة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  الضبط 
رقم) (26/10/2022 بتاريخ) إنزكان 

اإليداع))214
(46I

ISDM CONSULTING

STE STMAS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب
STE STMAS  شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي عبد هللا بدون رقم املر�سى 
الع ون  - 70000 الع ون  املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1806(
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تنت) (2022 أكتوار) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املالك)) عبد  )ة)) الس د) تفويت 
حناني))60.000)حصة اجتناع ة من)
الس د) ( 60.000)حصة لفائدة) أصل)
أكتوار) (24 بتاريخ) ( )سع د) )ة))حن د)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)3151/2022.
(47I

ISDM CONSULTING

STE STMAS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

الع ون املغرب

STE STMAS   شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي عبد هللا بدون رقم املر�سى 
الع ون  - 70000 الع ون  املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.1806(
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)24)أكتوار)2022)تم تع ين)
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))سع د))

حن د))كنسي9 وح د
تبعا لقبول استقالة املسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)26)أكتوار)

2022)تحت رقم)3151/2022.

(48I

الفار�سي استشارات

PROTON CENTRE PRIVÉ
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الفار�سي استشارات
حي م 9وك شارع ج رقم 43 ، 

0000)، طنجة املغرب
Proton(centre(privé شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي قطعة 
4316 حي اكزناية 1 ب  - 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

13137(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 Proton(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.centre(privé
الدعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدر�سي)،)التكوين و تعل م اللغات.
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قطعة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 (0000 (- ( ب) (1 اكزناية) حي  (4316

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 ( (: النحال) نجنة  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس دة ل لى النحال):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 250 ( (: جويد) املصطفى  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د بنبفو البشي9):))250)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) النحال  نجنة  الس دة 
واد) الساحل  دائرة  القريندة  دار 

املخازن))2000))العرائش املغرب.
عنوانه)ا)) النحال  ل لى  الس دة 
تجزئة نرجس شارع االرز) (2 ال 9انس)

رقم)5) 0000))طنجة املغرب.
الس د املصطفى جويد عنوانه)ا))
الطابق) رال  اقامة  بحرين  واد  حي 

الثاني رقم)) 0000))طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) البشي9  بنبفو  الس د 
حي النهضة ق ادة احد الغرا ة دائرة)

اصبال)0050))اص ال املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) النحال  نجنة  الس دة 
واد) الساحل  دائرة  القريندة  دار 

املخازن))2000))العرائش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم))102213137.
(4(I

excofi

SOBABQA
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عنارة لحبابي شارع الجوالن 

ل دو فاس ، 31000، فاس املغرب

SOBABQA شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 17 
رقم 5 حي األمل باب الس فر فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
74051

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (1(
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOBABQA
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األشغال) (// األلومن وم) نجارة  في 

املختلفة أو البناء)//)التجارة.
 17 زنقة) (: عنوان املقر االجتناعي)
(- 5)حي األمل باب الس فر فاس) رقم)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د بوشتى عقا)):))1.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( عقا) بوشتى  الس د 
زنقة)17)رقم)5)حي األمل باب الس فر))

30000)فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( عقا) بوشتى  الس د 
زنقة)17)رقم)5)حي األمل باب الس فر))

30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (04 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4071.
(50I

AGIN SARL

 WORLD OF WORK
SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

AGIN SARL

 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 WORLD OF WORK SARL AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : إقامة  

سوريا عنارة 66 زنقة تانس فت 

شقة رقم 4 اكدال الرااط  - 0)100 

الرااط املغرب.

قفل التصف ة
رقم التق  د في السجل التجاري : 

.148405

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 أكتوار) (13 في) املؤرخ 

 WORLD OF WORK SARL حل)

محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوح د مبلغ رأسنالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

 66 عنارة) سوريا  ( إقامة) اإلجتناعي 
اكدال) (4 رقم) تانس فت شقة  زنقة 

املغرب) الرااط  (100(0 (- ( الرااط)

نت جة لعدم وجود طلب ات.

و عين:

و) اكدم  ( الودود) عبد  الس د)ة))
رقم) الت ال  مكتب  زنقة  عنوانه)ا))

27 11000)سال املغرب كنصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)

إقامة)) وفي  (2022 أكتوار) (13 بتاريخ)
سوريا عنارة)66)زنقة تانس فت شقة)
رقم)4)اكدال الرااط)-)0)100)الرااط)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم))70)12.

(51I

AGIN SARL

BENY FOODS SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تغ ي9 نشاط الشركة

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

BENY FOODS SARL AU شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها االجتناعي رياض 
هرهورة عنارة 2 متجر رقم 1 

هرهورة تنارة - 12040 هرهورة 
تنارة املغرب.

تغ ي9 نشاط الشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.6267(
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تم تغ ي9) (2022 يناير) (27 في) املؤرخ 
»بيزيرية وفاست) نشاط الشركة من)
فود«)إلى)»مؤجر للننشات التجارية و)

الصناع ة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) ( التجارية بالرااط)

2022)تحت رقم)774)12.
(52I

AROBASE CONSULTING(اروااس كونس لتينغ

 SOCIETE ARBOR SUD
»اربور سيد

إعالن متعدد القرارات

 AROBASE اروااس كونس لتينغ
CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجن د 
اقامات الب ضاء العنارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف ، 
20370، الدار الب ضاء املغرب

SOCIETE ARBOR SUD »اراور 
س د »شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: )1 زنقة 

حاج عنر ريفي  - 20000 الدار 
الب ضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التق  د في السجل التجاري: 

.135807

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)ماي)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املستحقات) تفويت  على  املصادقة 

 ARBOR شركتي) قبل  من  املال ة 

 RYAD FRUIT و) (OULMES

 GROUPE ARBOR شركة) على 

ARBOR SUD(لشركة(HOLDING

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 ARBOR SUD(زيادة رأس مال شركة

عن) درهم  (11،434،288.34 بنبلغ)

املال ة) املستحقات  تحويل  طريق 

بشركة) الخاصة  أعاله  املذكورة 

مبلغ) حدود  في  (ARBOR OULMES

والخاصة) درهم  (7،900،000.00

بنبلغ) (RYAD FRUIT بشركة)

3،534،288.34)درهم)؛

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

بنبلغ) املال  رأس  تخف ض  مايلي:)

لتصف ة) درهم  (15.434.288.34

التي) املت9اكنة  الخسائر  واست عاب 

مايو) (31 بتاريخ) املبلغ  نفس  بلغت 

2022.)كنت جة لهذه العنل ة،)سيبلغ)

 4  000  000 الشركة) راسنال  مبلغ 

درهم)

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

هذه) تنف ذ  سلطة  املسي9  تفويض 

العنل ات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهنات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

راسنال الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)841466.

(53I

الع ون استشارات

DAMDAM EXPRESS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

الع ون استشارات
رقم 31 شارع االمي9 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
DAMDAM EXPRESS شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الوحدة 02 رقم 127   - 70000 
الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
4312(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (13
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DAMDAM EXPRESS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقاول) (، الغي9) عن  ن ابة  البضائع 
املتعلقة) الخدمات  تقديم  (، النقل)
وا ع) شراء) ال 9ي.) النقل  بعنل ات 
واإلمدادات) واملواد  املنتجات 
النقل) بأنشطة  املتعلقة  وامللحقات 

ال 9ي..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 70000  -    127 رقم) (02 الوحدة)

الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الس د نورالدين ضنضم)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 250 ( (: ضنضم) محند  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 250 ( (: الس د عبد الواحد سرنو)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

ضنضم) نورالدين  الس د 
الل ل حي) زنقة مسك  (08 عنوانه)ا))

الفردوس)46000)اسفي املغرب.
الس د محند ضنضم عنوانه)ا))
06)شارع ابو الفداء)حي س دي عبد)
46000)اسفي) الكريم تجزئة الزهراء)

املغرب.
سرنو) الواحد  عبد  الس د 
دوار الوراردة حي لعريصة) عنوانه)ا))

46000)اسفي املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
ضنضم) نورالدين  الس د 
حي) الفداء) ابو  شارع  (06 عنوانه)ا))
الزهراء) تجزئة  الكريم  عبد  س دي 

46000)اسفي املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
28)شتن 9) االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)

2022)تحت رقم))286.
(54I

CANOCAF SARL

DIMA WOOD
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
DIMA WOOD »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

املسي9ة حي املطار  - - الناظور  املطار.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.1834(

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بالحـصص) الت 9ع  على  املصادقة 
املقررة) هبة  شكل  على  االجتنـاعـ ة 
الس دة) بين  (25/10/2022 بتاريخ)
أم نة محاش،)من جهة و الس د أنس)

محاش من جهة أ رى.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تع ين مسي9 جديد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مالئنة النظام األسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
 700 أحند) محاش  الس د  مايلي:)
 300 أنس) محاش  الس د  و  حصة 

حصة)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
محاش) أنس  الس د  تع ين  مايلي:)

كنسي9 وح د للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4643.
(55I

CANOCAF SARL

NADOR 3000
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
NADOR 3000 شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة بونتي 
ف درا اقامة صوريا حي املطار الطابق 

الرابع  - 62000 الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.1(123

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
صوريا) اقامة  ف درا  بونتي  »زنقة 
 62000 (- ( الرابع) الطابق  املطار  حي 
»حي العرا�سي) إلى) (« الناظور املغرب)
36  - 62000)الناظور))) 6))رقم) شارع)

املغرب)».
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4641.
(56I
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الع ون استشارات

MIPRADO PAINT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الع ون استشارات
رقم 31 شارع االمي9 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
MIPRADO PAINT شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي بحي 

الوحدة بلوك H رقم 56  - 70000 
الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
43437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MIPRADO PAINT
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، تصدير) (، استي9اد) (، تجارة) (، عامة)
جن ع) وتسويق  وشراء) ب ع  توزيع،)
أعنال) مقاول  البناء،) ومواد  مواد 

إنشائ ة مختلفة.....
بحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 70000  -   56 رقم) (H الوحدة بلوك)

الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د حن د الحنصالي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د حن د الحنصالي عنوانه)ا))
بحي ال 9كة شارع سع د الحارثي رقم)
 20000 الب ضاء) رش د  موالي  (60(

الدارالب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د حن د الحنصالي عنوانه)ا))
بحي ال 9كة شارع سع د الحارثي رقم)
 20000 الب ضاء) رش د  موالي  (60(

الدارالب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ))1)أكتوار)

2022)تحت رقم)3083.
(57I

الع ون استشارات

SAMA AQAR
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

الع ون استشارات
رقم 31 شارع االمي9 موالي عبد هللا ، 

70000، الع ون املغرب
SAMA AQAR شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي بتجزئة 

الوكالة 1 بلوك F رقم 850 - 70000 
الع ون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
43313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SAMA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.AQAR
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 
وا ع) ح ازة  املباني،) تأجي9  العقاري،)
أو) املباني  وس ط  (، املباني) جن ع 

مقاول) (، العقارية األ رى) املعامالت 
أعنال البناء)املختلفة....

بتجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الوكالة)1)بلوك)F)رقم)850 - 70000 

الع ون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس د محند الطاهري)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د محند الطاهري عنوانه)ا))
عين) (1 ط) (27 رقم) سان ة  بتجزئة 
الشق)20000)الدار الب ضاء)املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د محند الطاهري عنوانه)ا))
عين) (1 ط) (27 رقم) سان ة  بتجزئة 

الشق)20000)الدار الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بالع ون))بتاريخ)07)أكتوار)

2022)تحت رقم)2))2.
(58I

jamal(ait(hommad

ترانس اميشوف سك
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

jamal(ait(hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ترانس اميشوف سك شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تعاون ة 

الفالح شبانات زيرارة س دي قاسم 
16000 س دي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
2(343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
ترانس) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

اميشوف سك.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
تعاون ة) (: املقر االجتناعي) عنوان 
الفالح شبانات زيرارة س دي قاسم)

16000)س دي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 800.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 4.000 ( (: الس د بومدين ادريس)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د  ن تي زهي9):))4.000)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د بومدين ادريس عنوانه)ا))
 14200 ( دوار اجديات اوالد احسين)

س دي سل نان املغرب.
عنوانه)ا)) زهي9  الس د  ن تي 
تعاون ة الفالح شبانات زيرارة)16000 

س دي قاسم املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) زهي9  الس د  ن تي 
تعاون ة الفالح شبانات زيرارة)16000 

س دي قاسم املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( قاسم) بس دي  االبتدائ ة 

تحت رقم)-.
(5(I

gestion((pluriel

GATEAU ARAFAT   SARL.AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
قفل التصف ة

gestion  pluriel
امل  4   زنقة  46  رقم  10  
ال 9نو�سي  -  الدار  الب ضاء ، 
20600، الدار  الب ضاء املغرب

 GATEAU(ARAFAT   SARL.AU
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شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 03 زنقة 
ايت اورير الطابق 2  بوركون الدار 
الب ضاء  املغرب - 20053 الدار 

الب ضاء املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.475(55

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
تقرر) (2022 شتن 9) (30 في) املؤرخ 
GATEAU ARAFAT   SARL. حل)
محدودة) مسؤول ة  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوح د مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي)03)زنقة ايت اورير الطابق)
(- املغرب) ( بوركون الدار الب ضاء) ( (2
الدار الب ضاء)املغرب نت جة) (20053
االجتناعي) الهدف  تحق ق  عدم  ل 
)وااء)كرون ومخلفاته على) ـ) ( للشركة)

االقتصاد العالمي.
و عين:

و) ( ناض ف) ( ( ( ( )رضوان) الس د)ة))
عنوانه)ا)))حي القدس مجنوعة)116 
رقم)5)س دي ال 9نو�سي)))2066)الدار)
الب ضاء)املغرب كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
03)زنقة) 2022)وفي) 30)شتن 9) بتاريخ)
بوركون الدار) ( (2 ايت اورير الطابق)
الدار) (20053 (- املغرب) ( الب ضاء)

الب ضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843537.

(60I

GHIZLANE DOUBLANE

 MOROCCO TRANS
RECYCLING

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عنارة العبدي شارع محند 
السادس ، 24000، الجديدة املغرب

MOROCCO TRANS

RECYCLING شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
غزالن رقم 13 الطابق الثاني طريق 
مراكش - 24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

1((47
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (2(
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCO TRANS  :

.RECYCLING
بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :

.MARCHANDISES
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق الثاني طريق) (13 غزالن رقم)

مراكش)-)24000)الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 450 ( (: السرحاني) الس د محند 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس دة اينان شرافي):))300)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.
 250 ( (: الس د عبد الحق شرافي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د محند السرحاني عنوانه)ا))
 7 شقة) (2 عنارة) (1 املح ط) اقامة 

24000)الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)) شرافي  اينان  الس دة 
الطابق االول تجزئة شريفة)) (31 رقم)

24000)الجديدة املغرب.
الس د عبد الحق شرافي عنوانه)ا))
الجديدة) (24000 ( 26)دوار الضحاك)

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د محند السرحاني عنوانه)ا))
 7 شقة) (2 عنارة) (1 املح ط) اقامة 

24000)الجديدة املغرب
الس د عبد الحق شرافي عنوانه)ا))))
الجديدة) (24000 ( 26دوار الضحاك)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم))33)2.

(61I

)محاسب معتند.مركز اعنال و توطين)

E-COMPTABILITE SARL

ASSAOUS TRANS
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

محاسب معتند.مركز اعنال و 
E-COMPTABILITE SARL توطين

حي مباركة.مجنوعة 8. رقم 
5.الطابق 1.القدس.ال 9نو�سي. 

الدارالب ضاء ، 20605، 
الدارالب ضاء املغرب

ASSAOUS TRANS شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د)في طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

مباركة، مجنوعة 8 رقم 5، الطابق 
األول  س دي ال 9نو�سي - 20602 

الدار الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.46(6((

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 غشت) (17 في) املؤرخ 
ذات مسؤول ة محدودة) حل شركة 
 ASSAOUS الوح د) الشريك  ذات 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  ( (TRANS
اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 
الطابق) (،5 رقم) (8 مجنوعة) مباركة،)
 20602 (- ال 9نو�سي) س دي  ( األول)
(: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء) الدار 

توقف النشاط.

حي) ب  التصف ة  مقر  حدد  و 
الطابق) (،5 رقم) (8 مجنوعة) مباركة،)
 20602 (- ال 9نو�سي) س دي  األول 

الدار الب ضاء)املغرب.)
و عين:

عسعوس)) ( ( املصطفى) الس د)ة))
رقم) (12 دوار لحجر زنقة) و عنوانه)ا))
املحندية) (28630 ( عين حرودة) (577

املغرب كنصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

شتن 9)2022)تحت رقم)32041.

(62I

مكتب الصابري

VIOLETTE NAILS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الصابري
شارع مولي إسناع ل زنقة أكدير 
أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 
رقم)2 طنجة ، 0000)، طنجة 

املغرب
VIOLETTE NAILS  شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

الزهور عنارة )3 الطابق 5 رقم 30 - 
0000) طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
13056(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (02
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.VIOLETTE NAILS
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حالقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النساء)الرجال و االطفال.

اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الزهور عنارة))3)الطابق)5)رقم)30 - 

0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (50 ( (: نفاوي عنر) الس د 

بق نة)1.000)درهم للحصة.
 50 ( (: سلمى) الحريري  الس دة 

حصة بق نة)1.000)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عنر  نفاوي  الس د 
اقامة الزهور عنارة))3)الطابق)5)رقم)

30 0000))طنجة املغرب.
الس دة الحريري سلمى عنوانه)ا))
اقامة الزهور عنارة))3)الطابق)5)رقم)

30 0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) عنر  نفاوي  الس د 
اقامة الزهور عنارة))3)الطابق)5)رقم)

30 0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 9) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2022)تحت رقم)10130.

(63I

)محاسب معتند.مركز اعنال و توطين)

E-COMPTABILITE SARL

DELARA TRANS
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

محاسب معتند.مركز اعنال و 
E-COMPTABILITE SARL توطين

حي مباركة.مجنوعة 8. رقم 
5.الطابق 1.القدس.ال 9نو�سي. 

الدارالب ضاء ، 20605، 
الدارالب ضاء املغرب

DELARA TRANS شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة)في طور 

التصف ة)

وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 
زنقة  بل دة  طابق 3 شقة ) حي 
املستشف ات - 20503 الدار 

الب ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.441377

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 01)شتن 9) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول ة  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  ( (DELARA TRANS
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 3 طابق) ( بل دة) ( زنقة) (5 اإلجتناعي)
 20503 (- املستشف ات) حي  (( شقة)
(: ل) نت جة  املغرب  الب ضاء) الدار 

توقف النشاط.
 5 ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
حي) (( شقة) (3 طابق) ( بل دة) ( زنقة)
املستشف ات)-)20503)الدار الب ضاء))

املغرب.)
و عين:

و) العواد  ( اسناع ل) الس د)ة))
 3 طابق) ( بل دة) ( زنقة) (5 عنوانه)ا))
 20503 ( املستشف ات) حي  (( شقة)
)ة)) املغرب كنصفي) ( الب ضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)33453.

(64I

ORCOM FIDUS CONSULTING

BEN RAJEH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

BEN RAJEH IMMOBILIER  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب  
رقم 04 الطابق االول  دار الرايس 
شارع )2 ف 9اير تال 9جت اكادير - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
53327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (04
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 BEN (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.RAJEH IMMOBILIER
ايجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شقق مفروشة و املكاتب التجارية.
مكتب)) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الرايس) دار  ( االول) الطابق  (04 رقم)
(- اكادير) تال 9جت  ف 9اير  (2( شارع)

80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د نوح راجح سعد الدوسرى)
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د نوح راجح سعد الدوسرى)
بلوك15  (6000 ( االحندي) عنوانه)ا))
 50000 الكويت) (33 املنزل) (8 شارع)

الكويت الكويت.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د نوح راجح سعد الدوسرى)
بلوك15  (6000 ( االحندي) عنوانه)ا))
 100 الكويت) (33 املنزل) (8 شارع)

الكويت الكويت

عنوانه)ا)) جواد  الونزازي  الس د 
محام د) زرقطوني  تجزءة  (346

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) ( التجارية باكادير)

2022)تحت رقم)030)11.

(65I

FIDUCIAIRE AYMANE(ائتنان ة أينن

 ESPACE TRAVAUX
AMEUBLEMENT SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
توس ع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE أينن) ائتنان ة 
AYMANE

347)شارع الورقطوني)،)54000،)
 ن فرة املغرب

 ESPACE TRAVAUX
شركة) (AMEUBLEMENT SARL

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي رقم)20 
 54000 (- متش فسان) حي  (20 زنقة)

 ن فرة املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري)
.4407

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مقاول أشغال مختلفة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائ ة بخن فرة))بتاريخ)20)أكتوار)

2022)تحت رقم)460.

(66I

FIDUCIAIRE LAMIN

ITKANE ABOU DAHAB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
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ITKANE ABOU DAHAB  شركة 
ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 802 

الحي الصناعي س دي ابراه م - 
30000  فاس  املغرب.

تع ين مسي9 جديد للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.63813
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تع ين) تم  (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 
مسي9 جديد للشركة الس د)ة))برش د))

سع د كنسي9 وح د
تبعا إلقالة مسي9.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يون و) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)3085.

(67I

FIDUCIAIRE LAMIN

ITKAN ABOU DAHAB
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
ITKAN ABOU DAHAB شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي 183 شارع 
12 جنان موالي اسناع ل باب 
الخو ة - 30000 فاس  املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.63813

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)ف 9اير)2022)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 
موالي) جنان  (12 شارع) (183« من)
 30000 (- الخو ة) باب  اسناع ل 
الحي) (802 »شارع) إلى) املغرب«) ( فاس)
 30000 (- ( الصناعي س دي ابراه م)

فاس)))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (11 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)1325.

(68I

GHIZLANE DOUBLANE

SEPHIRA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عنارة العبدي شارع محند 
السادس ، 24000، الجديدة املغرب

 SEPHIRA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 

املعاريف - 20000 الدار الب ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 
املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
 560507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SEPHIRA CONSTRUCTION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 67 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) الثاني  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
الدار الب ضاء) (20000 (- املعاريف) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الس د نور الدين ح 9اوي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د فؤاد معاوية):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

ح 9اوي) الدين  نور  الس د 
عنوانه)ا))بقعة رقم)8)تجزئة االندلس)

24000)الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)) معاوية  فؤاد  الس د 

اسبان ا)24000)اسبان ا اسبان ا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
ح 9اوي) الدين  نور  الس د 
عنوانه)ا))بقعة رقم)8)تجزئة االندلس)

24000)الجديدة املغرب
عنوانه)ا)) معاوية  فؤاد  الس د 

اسبان ا)24000)اسبان ا اسبان ا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843216.

(6(I

WISSAFI

وصافي سرفيس
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

WISSAFI
 AIN(SEBAA(AIN(SEBAA، 20490،

CASABLANCA MAROC
وصافي سرفيس شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي بلوك فريد 

103 رقم 33 زنقة 1 مكررس دي 
ال 9نو�سي س دي ال 9نو�سي 20600 

الدار الب ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

55(50(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (15
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
:)وصافي) بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

سرفيس.

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األموال،)واملعامالت املال ة ذات نفس)

الصلة.
بلوك) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
فريد)103)رقم)33)زنقة)1)مكررس دي)
 20600 ال 9نو�سي س دي ال 9نو�سي)

الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املشرفي) الس د سع د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املشرفي  سع د  الس د 
 18 رقم) (21 عنارة) (2 قامة البستان)
الدار) (20600 ال 9نو�سي) س دي 

الب ضاء)املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) املشرفي  سع د  الس د 
 18 رقم) (21 عنارة) (2 قامة البستان)
الدار) (20600 ال 9نو�سي) س دي 

الب ضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
(70I

DATA COMPTA

 MAYSAM DISTRIBUTION
SARL, AU

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تحويل املقر االجتناعي للشركة

DATA COMPTA
 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

 MAYSAM DISTRIBUTION SARL,
AU شركة ذات مسؤول ة محدودة 

ذات الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي )2، زنقة 
عنر ابن العاص، الطابق 4، مكتب 

رقم 32 - 0000) طنجة املغرب.
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تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.113677
الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)17)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»)2،)زنقة عنر ابن العاص،)الطابق)
طنجة) ((0000  -  32 مكتب رقم) (،4
 15 رقم) اجدير  »زنفة  إلى) املغرب«)
 (0000 (- االر�سي) الطابق  مكرر 

طنجة))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258843.
(71I

idaraty

MATRANLO TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تفويت حصص

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger(maroc

 MATRANLO TRANSPORT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

تطوان مجنع ابن بطوطة الطابق 3 
رقم62 - 0000) طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التق  د في السجل التجاري 

.124(2(
بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتوار) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
السبع) عزيز  )ة)) الس د) تفويت 
أصل) من  اجتناع ة  حصة  (1.000
)ة)) الس د) ( لفائدة) حصة  (1.000
أكتوار) (24 بتاريخ) ياسين بوس كوك 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)12205.
(72I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ZM PROJECT
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
ZM PROJECT شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 
الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
االستقالل و شارع املرسة اقامة ل 9ال 
أ مكتب رقم 08  - 14000 القن طرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
67001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 ZM (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROJECT
غرض الشركة بإيجاز):)-مقاولة في)

اشغال متنوعة البناء.
-مقاولة في نقل البضاءع.

-باءع املالبس بتجزئة..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
االستقالل و شارع املرسة اقامة ل 9ال)
08  - 14000)القن طرة) أ مكتب رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الطالبي) االمراني  زيدان  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الطالبي) االمراني  زيدان  الس د 
اوالد) (230 رقم) أ  بلوك  عنوانه)ا))

اوج ه))14000)القن طرة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الطالبي) االمراني  زيدان  الس د 
اوالد) (230 رقم) أ  بلوك  عنوانه)ا))

اوج ه)14000)القن طرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالقن طرة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)4145.
(73I

FIDUNA

 سنبولة تي�سي
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

FIDUNA
 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
 سنبولة تي�سي شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي 

منرالاليقوت طابق  امس شقة د  
الدارالب ضاء   املغر ب 20000 الدار 

الب ضاء املغر ب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.365077

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)07)أكتوار)2022)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
الشريك الوح د))سنبولة تي�سي))مبلغ)
رأسنالها)100.000,00)درهم وعنوان)
مقرها اإلجتناعي منرالاليقوت طابق)
)املغر) ( )الدارالب ضاء)  امس شقة د)
ب) املغر  الب ضاء) الدار  (20000 ب)

نت جة ل):)قفل.
 3( ب) التصف ة  مقر  حدد  و 
الخامس) الطابق  منرالال قوت 
الدار) (20000 ب) املغر  ( د) الشقة 

الب ضاء)املغر ب.)

و عين:

و) ( ( صالح) ( ( العربي) الس د)ة))

الطابق) منرالال قوت  (3( عنوانه)ا))

الدار) (20000 ( د) الشقة  الخامس 

الب ضاء)املغر ب كنصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 

و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843067.

(74I

IL CONSIGLIO SARLAU

AJAMIZ  SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 Massira 2 N° 601 1ER(ETAGE

 plateau(N°6 MARRAKECH ،

40000، مراكش املغرب

AJAMIZ  SARLAU شركة ذات 

مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

التالث 303 املحام د 4 مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 

محدودة ذات الشريك الوح د 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

(2417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2018 نون 9) (1(

مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AJAMIZ  SARLAU
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تس ي9) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مركز اتصال.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- مراكش) (4 املحام د) (303 التالث)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 10.000 ( الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس د هشام اجكال):))100)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اجكال  هشام  الس د 
مراكش) (401 رقم) (02 بلبكار) تجزئة 

40000)مراكش املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) اجكال  هشام  الس د 
مراكش) (401 رقم) (02 بلبكار) تجزئة 

40000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
نون 9) (28 بتاريخ) ( بنراكش) التجارية 

2018)تحت رقم)100332.

(75I

ABOU YASSER CONSEIL

STE TIWALEYE- SARL
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC

STE(TIWALEYE- SARL  شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 42’ 
عنارة االمي9ة’ زنقة مكة’ الزاه ة’ 
مراكش. مراكش. 40000 مراكش. 

املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
130177

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 STE (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TIWALEYE- SARL
ب ع) (-/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النظارات و اجزاؤها ع 9 االنت9نيت.
و) التصدير  طريق  عن  ب ع  (-/2

االستي9اد..
(’42 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
الزاه ة’) مكة’) زنقة  االمي9ة’) عنارة 
مراكش.) (40000 مراكش.) مراكش.)

املغرب..
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: واجة) ايت  العالي  عبد   الس د 
درهم) (10 بق نة) حصة  (2.500

للحصة.
 3.000 ( (: غريب) نوصي9  الس د 

حصة بق نة)10)درهم للحصة.
 2.000 ( (: هب ل) مهدي  الس د 

حصة بق نة)10)درهم للحصة.
الس د ياسين افقي9):))500)حصة)

بق نة)10)درهم للحصة.
الس د نزار الرق بي):))2.000)حصة)

بق نة)10)درهم للحصة.)
(: واجة) ايت  العالي  عبد  الس د 

2.500)بق نة)10)درهم.
 3.000 (: غريب) نوصي9  الس د 

بق نة)10)درهم.
الس د مهدي هب ل):)2.000)بق نة)

10)درهم.
500)بق نة) (: الس د ياسين افقي9)

10)درهم.
الس د نزار الرق بي):)2.000)بق نة)

10)درهم.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

واجة) ايت  العالي  عبد  الس د 
عنوانه)ا))اسكجور تجزئة معطى هللا’)
رقم)1322’)مراكش.)40000)مراكش.)

املغرب..
عنوانه)ا)) غريب  نوصي9  الس د 
رقم))6’)بلوك)35’)املحام د’)مراكش.)

40000)مراكش.)املغرب..
عنوانه)ا)) هب ل  مهدي  الس د 
(’11 رقم) (’2 مد ل) اقامة سعد هللا’)
الطابق)3’)امرشيش’)مراكش)40000 

مراكش املغرب..
عنوانه)ا)) افقي9  ياسين  الس د 
اسكجور تجزئة معطى هللا’)رقم)267’)
مراكش) (40000 مراكش.) املحام د’)

املغرب..
الس د نزار الرق بي عنوانه)ا))رقم)
مراكش.) سيبع’) الزواق’) تجزئة  (’34

40000)مراكش املغرب..
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
واجة) ايت  العالي  عبد  الس د 
عنوانه)ا))اسكجور تجزئة معطى هللا’)
رقم)1322’)مراكش.)40000)مراكش.)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
27)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140848.

(76I

مكتب الحسابات ح ل

JENANE ALHAYATE
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

توس ع نشاط الشركة)

مكتب الحسابات ح ل
20 شارع الدا لة الطابق االول قرية 
الجناعة ، 20430، الدار الب ضاء 

املغرب
JENANE ALHAYATE شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي محج اللة 

ياقوت الرقم )3 الطابق االول - 
20000 الب ضاء املغرب.
توس ع نشاط الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.48232(

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 يول وز) (0( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تجزئة االرا�سي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843753.

(77I

Morocco(Newstar(Energy(Co,(Ltd

 MOROCCO NEWSTAR
ENERGY CO, LTD

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 Morocco(Newstar(Energy(Co,

Ltd
رقم 6 اقامة الباه ة مدرج ب 

الطابق السفلي رقم الشقة 2 ادريس 

شباكو عين ال 9جة ، 20320، الدار 

الب ضاء املغرب

 Morocco(Newstar(Energy(Co,

Ltd شركة ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 6 

اقامة الباه ة مدرج ب الطابق 

السفلي رقم الشقة 2 ادريس شباكو 

عين ال 9جة  - 20320 الدار الب ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

56031(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

 Morocco( Newstar( Energy( Co,

.Ltd

:) دمات) بإيجاز) الشركة  غرض 

تقن ة حفر آبار املاء)و البت9ول.



20911 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) ب  مدرج  الباه ة  اقامة  (6
السفلي رقم الشقة)2)ادريس شباكو)
20320)الدار الب ضاء) (-( عين ال 9جة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (20 ( (: كس ل ان) فان  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د ابراه م سامي محند)):))80 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس دة فان كس ل ان عنوانه)ا))

بكين)1401)بكين الصين.
محند)) سامي  ابراه م  الس د 
است9ال ا) (6066 است9ال ا) عنوانه)ا))

است9ال ا.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( يونلين) كونج  الس د 

بكين)018)بكين الصين
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)35663.
(78I

IL CONSIGLIO SARLAU

AJAMIZ  SARLAU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 Massira 2 N° 601 1ER(ETAGE
 plateau(N°6 MARRAKECH ،

40000، مراكش املغرب
AJAMIZ  SARLAU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
التالث 303 املحام د 4 مراكش 
املغرب - 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتناعي للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.(2417

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)03)غشت)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
 4 املحام د) (303 التالث) »الطابق 
مراكش) (40000 (- املغرب) مراكش 
املغرب«)إلى)»شارع ابن عائشة إقامة)
الخامس) الطابق  الثنان ة  النخالت 
الشقة رقم))4)كليز مراكش))-)40000 

مراكش))املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
28)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140882.
(7(I

CENTRE D’AFFAIRE

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
PAULO COELHO

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRE
CASA ، 20330، الدار الب ضاء 

maroc
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
PAULO COELHO شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 01 زنقة 
الحاج عنر الريفي ط 1 ش 2  - 
20120 الدار الب ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
56038(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يول وز) (01
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

.PAULO COELHO

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 اصة

تنظ م األنشطة.
زنقة) (01 (: عنوان املقر االجتناعي)
 -   2 ش) (1 ط) الريفي  عنر  الحاج 

20120)الدار الب ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الكر�سي) الس د عناد 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الكر�سي) الس د عناد 
 11 عنارة) (1 اقامة ب تي سكن م س)
الشقة)25)ح ح)20230)الدار الب ضاء)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( الكر�سي) الس د عناد 
 11 عنارة) (1 اقامة ب تي سكن م س)
الشقة)25)ح ح)20230)الدار الب ضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)12)843.
(80I

dalha(interim

 EXPORT KISSANA EX (
KISSAMED

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د
استدراك  طٍإ

استدراك  طٍإ وقع بالجريدة 
الرسن ة

dalha(interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
 EXPORT(KISSANA(EX (

KISSAMED شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د

 وعنوان مقرها اإلجتناعي امال 
3 شارع با محند بعنران رقم 

132 س د ال 9نو�سي -  - 20600  
الدارالب ضاء  املغرب..

بالجريدة) وقع  إستدراك  طٍإ)
الرسن ة عدد)5741)بتاريخ))0)نون 9)

.2022
بدال من):)تفويت الس د))ة))سناء)

كساني)500)حصة
شاكر) )ة)) الس د) تفويت  (: يقرأ)

العبي)500)حصة)
الباقي بدون تغ ي9.

(81I

IL CONSIGLIO SARLAU

AJAMIZ  SARL
إعالن متعدد القرارات

IL CONSIGLIO SARLAU
 Massira 2 N° 601 1ER(ETAGE
 plateau(N°6 MARRAKECH ،

40000، مراكش املغرب
AJAMIZ  SARL »شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

ابن عائشة إقامة النخالت الثنان ة 
الطابق الخامس الشقة رقم )4 كليز 

مراكش  - - مراكش   املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التق  د في السجل التجاري: 
.(2417

بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)
املؤرخ في)27)شتن 9)2022

تم اتخاذ القرارات التال ة:)
الذي) قرار رقم تفويت الحصص:)
ينص على مايلي:)تفويت الس د هشام)
  100 أصل) من  حصة  (30 اجكال)

حصة لفائدة مرزك حسن
الذي) قرار رقم تفويت الحصص:)
ينص على مايلي:)تفويت الس د هشام)
  100 أصل) من  حصة  (30 اجكال)

حصة لفائدة  ن لي وف ق
الذي) (: تحويل الشركة) ( قرار رقم)
على) املوافقة  ( مايلي:) على  ينص 
تحول الشركة من)SARL AU))شريك)

واحد))إلى)SARL))مع ثالثة شركاء)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)

النظام األسا�سي التال ة:)
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بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (10000 الشركة) رأسنال 
اجكال) الس د هشام  كالتالي  مقسم 
حسن) مرزك  الس د  ( درهم) (4000
وف ق) ) ن لي  الس د) ( درهم) (3000

3000)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
من) املكون  الشركة  رأسنال  حدد 
عشرة) مبلغ  في  املطلواة  اإلسهامات 
درهم)،) (10.000.00( درهم) أالف 
في) ((100( حصة) مئة  إلى  ومقسم 
الشركة من فئة مائة)100،00)درهم)
للواحدة،) صصت حصص الشركة)
االسهامات) مكافأة  لقانون  طبقا 
الشركاء) بين  وزعت  نقدا،) املطلواة 
ف نا) كل  حقوقهم  حصص  وفق 
على) كاملة،) سدادها  وتم  يخصه،)
نحو ما صرح به الشركاء،)وذلك كنا)
يلي:)))هشام اجكال)40)حصة))الس د)
الس د) ( حصة) (30 حسن) مرزك 

 ن لي وف ق)30)حصة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
28)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140882.
(82I

املرافق

أسفد أير
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

املرافق
شارع موالي يوسف إقامة الفتح 
»ب« رقم )3 ، 0000)، طنجة 

املغرب
أسفد أير شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي يقع 

باملنطقة الصناع ة مغوغة درب 
رئي�سي قطعة 124 ب2. - 0000) 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

13167(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (10

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

أسفد) (: بنختصر تسن تها) اإلقتضاء)

أير.

تصن ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتك  ف) التهوية  منتجات  وترك ب 

والت 9يد.

يقع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

درب) مغوغة  الصناع ة  باملنطقة 

 (0000  - ب2.  (124 قطعة) رئي�سي 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بوسفضاون)) الرح م  عبد  الس د 

درهم) (100 بق نة) حصة  (800   :

للحصة.

 200 ( (: ال ون�سي) صفاء) الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوسفضاون)) الرح م  عبد  الس د 

اقامة) ت ن ة  ابن  زنقة  عنوانه)ا))

 (0000  ( الشقة) (4 الرحنن الطابق)

طنجة املغرب.

الس دة صفاء)ال ون�سي عنوانه)ا))

زنقة بغداد اقامة الرحنان الطابق)4 

الشقة)8 0000))طنجة املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

بوسفضاون)) الرح م  عبد  الس د 

اقامة) ت ن ة  ابن  زنقة  عنوانه)ا))

 (0000  ( الشقة) (4 الرحنن الطابق)

طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (26 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)12136.

(83I

 لدوني فريد

 HASNAE COMMERCE ET
SERVICE SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

 لدوني فريد
26 زنقة عباس ملسعدي شارع 

محند الخامس ، 30000، فاس 
املغرب

 HASNAE COMMERCE ET
SERVICE SARL شركة ذات 

املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 
موالي ادريس 1 عنارة 131 رقم 
س14 واد فاس - 0)300 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

742(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (22
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)
 HASNAE COMMERCE ET

.SERVICE SARL
غرض الشركة بإيجاز:

؛) بالتقس ط) الغذائ ة  املواد  ب ع 
السلف أو القروض أو املقبوضات) (-
)صندوق) الضنان) أو  واملدفوعات 
العنل ات) )أداء) أو اإليداع) الضنان))

املال ة املتنوعة))؛)-)تجارة.
إقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) (131 عنارة) (1 ادريس) موالي 
فاس) (300(0 (- فاس) واد  س14)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
الشركة:)) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
حن�سي) عنراني  حسناء) الس دة 
درهم) (100 بق نة) حصة  (500   :

للحصة.

السباعي) اللط ف  عبد  الس د 
درهم) (100 بق نة) حصة  (500   :

للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حن�سي) عنراني  حسناء) الس دة 
عنوانه)ا)))عنارة)131)الشقة)3)إقامة)
 300(0 فاس) تغات  ادريس  موالي 

فاس املغرب.
السباعي) اللط ف  عبد  الس د 
عنوانه)ا)))عنارة)131)الشقة)3)إقامة)
 300(0 فاس) تغات  ادريس  موالي 

فاس املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
حن�سي) عنراني  حسناء) الس دة 
عنوانه)ا))عنارة)131)الشقة)3)إقامة)
 300(0 فاس) تغات  ادريس  موالي 

فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تحت رقم)4382.
(84I

STE ENT

STE MEDIT CAR SARL
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تع ين مسي9 جديد للشركة

STE ENT
NR 5 RUE(KACEM ، 72000، ES-

SEMARA MAROC
STE MEDIT CAR SARL  شركة 

ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 
200 شارع الحسن الثاني - 72000 

السنارة املغرب.
تع ين مسي9 جديد للشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.135

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)أكتوار)2022)تم تع ين)
ابريه) مسي9 جديد للشركة الس د)ة))

سالما))كنسي9 وح د
تبعا إلقالة مسي9.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالسنارة) االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)183.
(85I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

SAL 2S
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 3000)، تطوان املغرب
SAL 2S شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

بني  نوس زنقة 01 رقم 2 طابولة 
تطوان تطوان 3000) تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

32345
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 SAL (: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

.2S
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة
تدق ق ق اس املسافات.

عنوان املقر االجتناعي):)شارع بني)
 نوس زنقة)01)رقم)2)طابولة تطوان)

تطوان)3000))تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: بوكورات) ادريس  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
الس د احند العريبي):))500)حصة)

بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د ادريس بوكورات عنوانه)ا))
رقم) (20 درب) (01 طريق تنودة زنقة)
 (3000 الكديوة الفوق ة تطوان) (40

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) العريبي  احند  الس د 
وزان) بوص 9  س دي  مزاورو  دوار 

16200)وزان املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د ادريس بوكورات عنوانه)ا))
رقم) (20 درب) (01 طريق تنودة زنقة)
 (3000 الكديوة الفوق ة تطوان) (40

تطوان املغرب
عنوانه)ا)) العريبي  احند  الس د 
وزان) بوص 9  س دي  مزاورو  دوار 

16200)وزان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)21)أكتوار)

2022)تحت رقم)2142.

(86I

Sport(Management(Services

 SPORT MANAGEMENT
SERVICES

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 
الشريك الوح د

تأسيس شركة

Sport(Management(Services
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
مقرها اإلجتناعي:332 شارع ابراه م 

الروداني اقامة الريحان الدار 
الب ضاء

رقم التق  د في السجل التجاري 
55821(:

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د

 Sport( Management( Services
عند) متبوعة  الشركة  :تسن ة 

اإلقتضاء)بنختصر تسن تها
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

إدارية
شارع) اإلجتناعي:332) املقر 
ابراه م الروداني اقامة الريحان الدار)

الب ضاء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة
 2.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي
الس د عثنان باد�سي)10)حصص

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
الس د) الشركاء) ومواطن  وصفات 

عثنان باد�سي
عنوانه شارع ام را ع),)إقامة وئام,)

عنارة)03)الدار الب ضاء
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة
عنوانه) باد�سي  عثنان  الس د 
 03 شارع ام را ع),)إقامة وئام,)عنارة)

الدار الب ضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

55821(

(87I

fiduent

KER DIDI
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

fiduent
رقم 80 تجزئة النادر ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
KER DIDI شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د)في 

طور التصف ة)
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 
عني9ة سكورى - 45502 ورزازات 

املغرب.
حل شركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
.322(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 
املؤرخ في)01)أكتوار)2021)تقرر حل)
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات)
مبلغ) ( (KER DIDI الوح د) الشريك 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
عني9ة) اوالد  دوار  اإلجتناعي  مقرها 
املغرب) ورزازات  (45502 (- سكورى)
نت جة ل):)عدم التوفر على الر صة.

و حدد مقر التصف ة ب دوار اوالد)
ورزازات) (45502 (- سكورى) عني9ة 

املغرب.)
و عين:

  KERHOAS DIDIER الس د)ة))
عنوانه)ا)) و  (CHARLES PIERRICK
فرنسا)35260)كنكل فرنسا كنصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالح ات  على 
و) العقود  تبل غ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصف ة):)-
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائ ة بورزازات))بتاريخ)16)أكتوار)

2021)تحت رقم)1015.

(88I

SMG CONSEILS

AGRI ELEVAGE EXPERT
إعالن متعدد القرارات

SMG CONSEILS
رقم 76 شارع الحسن الثاني الطابق 
الرابع - 23000 بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
AGRI ELEVAGE EXPERT »شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 
كنزة رقم 10 - - بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التق  د في السجل التجاري: 

.10777
بنقت�سى الجنع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)شتن 9)2022
تم اتخاذ القرارات التال ة:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
حصص) ب ع  على  املصادقة  مايلي:)

الشركة
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على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة املسي9ة

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
مايلي:)تع ين املسي9

على) ينص  الذي  (:04 رقم) قرار 
مايلي:)تغ ي9 الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتض ات)
النظام األسا�سي التال ة:)

على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
مايلي:)مجنوع الحصص االجتناع ة)
هو) الصادق  عبد  اقشيبل  للس د 
1000))الف حصة بق نة مائة درهم)
)مائتان) (250 ( شراء) بعدة  للحصة))
الس دة) من  حصة  و نسون))

اقشب ل  ديجة.
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
اقشب ل) الس دة  إستقالة  مايلي:)
الشركة) تسي9  منصب  من   ديجة 
وتع ين الس د اقشيبل عبد الصادق)

كنسي9 للشركة.
على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 
مايلي:)تغ ي9 الشكل القانوني للشركة)
من شركة دات مسؤول ة محدودة الى)
شركة دات مسؤول ة محدودة ذات)

الشريك الوح د
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

شتن 9)2022)تحت رقم)4)8.
(8(I

بنعال لإلستشارة

 ABDELHAK EL
MAGHRAOUI ET CONSORT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
قفل التصف ة

بنعال لإلستشارة
حي من نونة بلوك 4 رقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 23020، بني مالل 
املغرب

 ABDELHAK EL MAGHRAOUI ET
CONSORT شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 

اسناء بناية 6 عنارة 2  - 23000 بني 
مالل  املغرب.
قفل التصف ة

رقم التق  د في السجل التجاري : 
.11461

بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)أكتوار)2022)تقرر حل)
 ABDELHAK EL MAGHRAOUI ET
املسؤول ة) ذات  شركة  (CONSORT
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 -   2 عنارة) (6 بناية) اسناء) تجزئة 

23000)بني مالل))املغرب نت جة ل
)تصف ة الشركة وتشط ب

السجل التجاري..
و عين:

املغراوي) ( الحق) عبد  الس د)ة))
الجود) تجزئة  اظهر  ام  عنوانه)ا)) و 
املغرب) ( بني مالل) (23000   18 رقم)

كنصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجنع ة الختام ة)
وفي تجزئة) (2022 أكتوار) (14 بتاريخ)
اسناء)بناية)6)عنارة)2  - 23000)بني)

مالل املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائ ة 

أكتوار)2022)تحت رقم)1054.
((0I

INFOPLUME

PRIME CALL CENTER
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
)14 شارع محند الخامس اقامة 

م نوزا 1 رقم 17 ، 0000)، طنجة 
املغرب

PRIME CALL CENTER  شركة 
ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي سل نان رقم 0) الطابق 1 - 

0000) طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

1316(5
 30 عقد حر مؤرخ في) ( بنقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 9)
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 PRIME(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.CALL CENTER
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  1 الطابق) ((0 موالي سل نان رقم)

0000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السع دي) كنال  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: الس د وس م االندلو�سي)

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس د كنال السع دي عنوانه)ا))
05)زنقة ابوظبي اقامة ياسنين طابق)

7)رقم)80 0000))طنجة املغرب.
الس د وس م االندلو�سي عنوانه)ا))
شارع موالي عبد العزيز اقامة االمين)

1)لرقم)2) 0000))طنجة املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د كنال السع دي عنوانه)ا))
05)زنقة ابوظبي اقامة ياسنين طابق)

7)رقم)80 0000))طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2022)تحت رقم)258831-12167.

((1I

AUDIT EXPERTISE

TEAM HOUSE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تأسيس شركة

AUDIT EXPERTISE
 383bis, boulevard(Mohamed

 V, Etage 4, N° 15 ، 20310،
Casablanca(Maroc

TEAM HOUSE شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي )5 زنقة، 
بروفانس - 20300 الدارالب ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول ة 
محدودة ذات الشريك الوح د 

رقم التق  د في السجل التجاري : 
56023(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
مسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوح د) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول ة 

الوح د.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
 TEAM(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.HOUSE
-))أشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
شراء) العقاري،) واإلنعاش  التجزئة 
لالستخدام) املباني  جن ع  وا ع 
لفائدة) اإلداري  أو  املنهي  السكني،)

الشركة أو االغ ار؛)
املنشآت) املباني،) جن ع  تشي د  (-
لالستعناالت) واملخصصة  غي9ها  أو 
أو) الصناع ة  الحرف ة،) التجارية،)

السكن ة؛
-)انجاز اشغال البناء)لجن ع املهن)
أشغال) كل  عام  وبشكل  والحرف 

املقاولة والبناء؛
الخدمات) عنل ات  جن ع  (-

املتعلقة بالعقار؛)
وتصدير) استي9اد  ب ع،) شراء،) (-
املعلقة) واملواد  املعدات  جن ع 

بالقطاع العقاري..
عنوان املقر االجتناعي):))5)زنقة،)
الدارالب ضاء) (20300 (- بروفانس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.
 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: الس د البشي9 االدري�سي)
حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الس د البشي9 االدري�سي عنوانه)ا))
 33 رقم) الرياض  تجزئة  (25 قطاع)
الرااط) الرياض  حي  النخ ل  شارع 

10104)الرااط املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
الس د البشي9 االدري�سي عنوانه)ا))
 33 رقم) الرياض  تجزئة  (25 قطاع)
الرااط) الرياض  حي  النخ ل  شارع 

10104)الرااط املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843840.
((2I

ابرتون محند

ANTAKI TAPIS
 انطاكي تابي

شركة ذات املسؤول ة املحدودة
تأسيس شركة

ابرتون محند
)14 حي ازلي بلوك 2 زنقة سطات 
مراكش ، 40000، مراكش املنلكة 

املغرا ة
ANTAKI TAPIS انطاكي تابي شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 

الصناعي ايزيكي 3 رقم 13 مراكش - 
40000 مراكش املنلكة املغرا ة
تأسيس شركة ذات املسؤول ة 

املحدودة 
رقم التق  د في السجل التجاري : 

130221
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (01
املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 
(: تسن تها) بنختصر  اإلقتضاء)

ANTAKI TAPIS)انطاكي تابي.

غرض الشركة بإيجاز):)ب ع الزرابي)

بالجنلة والتقس ط)

االستي9اد والتصدير.

الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

13)مراكش)-) 3)رقم) الصناعي ايزيكي)

40000)مراكش املنلكة املغرا ة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 210.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 340 ( (: محند) االنطاكي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: حنزة) االنطاكي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: ايوب) االنطاكي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

ارض) (: الس د برزوق عبد العزيز)

عليها بناية))بق نة)2.000.000)درهم.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس د االنطاكي محند عنوانه)ا))

رقم))17)حي النخ ل مراكش)40000 

مراكش املغرب.

الس د االنطاكي حنزة عنوانه)ا))

رقم))17)حي النخ ل مراكش)40000 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) ايوب  االنطاكي  الس د 

رقم))17)حي النخ ل مراكش)40000 

مراكش املغرب.

العزيز) عبد  برزوق  الس د 

 415 رقم) املصنودي  حي  عنوانه)ا))

مراكش) (40000 مراكش) تاركة 

املغرب.

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:

الس د االنطاكي محند عنوانه)ا))

رقم))17)حي النخ ل مراكش)40000 

مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

28)أكتوار) بتاريخ) ( التجارية بنراكش)

2022)تحت رقم)140883.

((3I

Audimi

MAISON AMORETTI
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تغ ي9 تسن ة الشركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca(maroc

Maison(AMORETTI شركة ذات 
املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي 276 و 
278، شارع غاندي. - 20026 الدار 

الب ضاء املغرب.
تغ ي9 تسن ة الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 
557367

)بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (12 في) املؤرخ 
 Maison« تغ ي9 تسن ة الشركة من)

.»ROSANNE«(إلى(»AMORETTI
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843636.

((4I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

HOMDOM SARL AU
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
تحويل املقر االجتناعي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

HOMDOM SARL AU شركة ذات 
مسؤول ة محدودة ذات الشريك 

الوح د
وعنوان مقرها اإلجتناعي 217 
شارع ابراه م الروداني إقامة 

الفتح الطابق 1 رقم 3   - 20000  
الدارالب ضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتناعي للشركة
رقم التق  د في السجل التجاري 

.47240(

الوح د) الشريك  قرار  بنقت�سى 

املؤرخ في)10)أكتوار)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

شارع ابراه م الروداني إقامة) (217«

  20000  -    3 رقم) (1 الفتح الطابق)

 04 »م) إلى) املغرب«) الدارالب ضاء)

عنارة د غرين ووركس ووركس طريق)

  20000 (- بوسكورة س دي معروف)

الدارالب ضاء))املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم)843641.

((5I

مكتب الرياني للنحاسبة

STE PERLA NEGRA SARL

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

رفع رأسنال الشركة

مكتب الرياني للنحاسبة

شارع محند داود رقم230  تطوان ، 

3040)، تطوان املغرب

STE PERLA NEGRA SARL شركة 

ذات املسؤول ة املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

بغداد زنقة الت 9 رقم 68 الطابق 

الثاني الطوابل السفلى تطوان. - 

3000) تطوان املغرب.

رفع رأسنال الشركة

رقم التق  د في السجل التجاري 

.11067

 بنقت�سى الجنع العام اإلستثنائي

تم) (2022 شتن 9) (28 في) املؤرخ 

بنبلغ) الشركة  رأسنال  رفع 

درهم«) (4.000.000,00« قدره)

إلى) درهم«) (10.000,00« من) أي 

((: عن طريق) درهم«) (4.010.000,00«

تقديم حصص نقدية أو ع ن ة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائ ة بتطوان))بتاريخ)27)أكتوار)

2022)تحت رقم)3013.

((6I
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cabinet(comptable(aziz

LMSO PROJECT

شركة ذات املسؤول ة املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz

ابن) الجديد  العهد  (4 زنقة) (2

الدارالب ضاء) (،20450 (، امس ك)

املغرب

ذات) شركة  (LMSO PROJECT

املسؤول ة املحدودة

شارع) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 

 11 رقم) (3 الخ در بن عبدهللا بلوك)

ط)2)بورنازيل)-)20600)الدارالب ضاء)

املغرب

املسؤول ة) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)

رقم التق  د في السجل التجاري):)

55((2(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن 9) (30

املسؤول ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملنيزات التال ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول ة املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسن ة 

 LMSO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسن تها

.PROJECT

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 11 رقم) (3 الخ در بن عبدهللا بلوك)

ط)2)بورنازيل)-)20600)الدارالب ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))))سنة.

 100.000 ( مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 330 ( (: ( أسامة) لقن تي  الس د 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

الس د لقن تي محند ياسين):))330 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.

 340 ( (: ( صف ة) لقن تي  الس دة 

حصة بق نة)100)درهم للحصة.)

والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( أسامة) لقن تي  الس د 
 15 رقم) (28 املنارةزنقة) تجزئة 
الدارالب ضاء) (20470 كال فورني)

املغرب.
ياسين) محند  لقن تي  الس د 
رقم) (28 تجزئة املنارةزنقة) عنوانه)ا))
الدارالب ضاء) (20470 كال فورني) (15

املغرب.
عنوانه)ا)) ( الس دة لقن تي صف ة)
 15 رقم) (28 املنارةزنقة) تجزئة 
الدارالب ضاء) (2470 كال فورني)

املغرب.
والعائل ة) الشخص ة  األسناء)

ومواطن مسي9ي الشركة:
عنوانه)ا)) ( أسامة) لقن تي  الس د 
 15 رقم) (28 املنارةزنقة) تجزئة 
الدارالب ضاء) (20470 كال فورني)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب ضاء) التجارية 

أكتوار)2022)تحت رقم))3521.
((7I

FLASH ECONOMIE

SANI ABDOU
شركة ذات املسؤول ة املحدودة

حل شركة

ETUDES LA FIDELITE
ساني أبدو

شركة ذات مسؤول ة محدودة
تفك ك

بالدار) وقع  عرفي  لعقد  طبقا 
 15/06/2022 بتاريخ) الب ضاء)
بنقر) استثنائي  عام  جنع  عقد  تم 
ذات) ( شركة) أبدو  ساني  الشركة 

مسؤول ة محدودة.)
على باإلجناع  االتفاق  تم   وقد 

ما يلي):))
الحل) العام  االجتناع  يقرر  (- (1

املبكر للشركة لعدم تحق ق راح.

كورد) الشريك  تع ين  تم  (- (2
بتاريخ) مزداد  مغربي  الواحد  عبد 
الب ضاء) بالدار  (16/0(/1(66
رقم) الوطن ة  للبطاقة  والحامل 
الب ضاء،) بالدار  املق م  (BE4407(8
25))زنقة لوت ت ان طابق السفلي شقة)

07)فال فلوري املعاريف)،))مصفً ا.

الرئي�سي) املكتب  تحديد  تم  (- (3

للتصف ة في املكتب الرئي�سي للشركة)

1)س3  1)تجزئة العنران محل لو) في)

قطعة أ)4)إقامة سلمى س دي مومن)

الدار الب ضاء.

العنوم ة) الجنع ة  تعطي  (- (4

أصل) لحامل  الصالح ات  جن ع 

املنصوص) اإلجراءات  إلنجاز  هديتها 

عليها في القانون لهذه املحاضر.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

0)8425)))بتاريخ)24/10/2022

باملحكنة) التجاري  السجل  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

34872)بتاريخ)24/10/2022

((8I

FLASH ECONOMIE

 NAOUMI BROTHERS AND

FREINDS COFFEE
شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د
حل شركة

ETUDES LA FIDELITE

نعومي برادرس أند فراندس كافى

شركة ذات مسؤول ة محدودة ذات 

الشريك الوح د

تفك ك

بالدار) وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

 14/11/2022 بتاريخ) الب ضاء)

بنقر) استثنائي  عام  جنع  عقد  تم 

الشركة))نعومي برادرس أند فراندس)

كافى شركة))ذات مسؤول ة محدودة.)

على باإلجناع  االتفاق  تم   وقد 

ما يلي):))

الحل) العام  االجتناع  يقرر  (- (1

املبكر للشركة لعدم تحق ق راح.

2)-)تم تع ين الشريك نعومي يونس)

 05/02/1(80 بتاريخ) مزداد  مغربي 

للبطاقة) والحامل  الب ضاء) بالدار 

الوطن ة رقم)BJ275824)املق م بالدار)
رقم) (02 زنقة) (16 بلوك) الب ضاء،)

02)م و س ح شارع موالي اسناع ل)

الب ضاء)،))مصفً ا.

الرئي�سي) املكتب  تحديد  تم  (- (3

للتصف ة في املكتب الرئي�سي للشركة)

في)))))))م و س ح شارع موالي اسناع ل)
 44 و) (43 رقم) (1 زنقة) ج2) بلوك 

الدارالب ضاء.

العنوم ة) الجنع ة  تعطي  (- (4

أصل) لحامل  الصالح ات  جن ع 

املنصوص) اإلجراءات  إلنجاز  هديتها 

عليها في القانون لهذه املحاضر.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

18)842)))بتاريخ)24/10/2022

باملحكنة) التجاري  السجل  تم 

رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 

35126)بتاريخ)24/10/2022

(((I

 LAWDIYI NEGTRA شركة

ش.م.م ش.و
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : حي الرازي رقم 318 

جرادة

العام) الجنع  محضر  بنوجب 

11)أكتوار) االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2022)تقرر ما يلي):

حل الشركة وتع ين الس د  نار)

التعريف) لبطاقة  الحامل  جالل 

مصفي) (D610(3 رقم) الوطن ة 

للشركة.

باملقر) التصف ة  موقع  تحديد 

االجتناعي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

أكتوار) (24 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم))316.

572 P
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املحكمة التجارية بمكناس
ب ع األصل التجاري

ملف رقم  2022/32
بنقت�سى عقد توث قي محرر من)
بندينة) مريزق  يوسف  املوثق  طرف 

مكناس بتاريخ)23)سبتن 9)2021.
الحامل) املهادي  علي  الس د  باع 
رقم) الوطن ة  التعريف  للبطاقة 
رقم) بنكناس  والكائن  (D6442

5)4.2)2)حي السالم س دي سع د.
الحامل) مريني  رش د  للس د 
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
عين) بنكناس  والكائن  (D431470

الشب ك رقم))1)شارع)20)ب م ع.
الكائن) التجاري  األصل  جن ع 
شارع عبد املومن) (25 بنكناس رقم)
املوحدين واملسجل بالسجل التجاري)

بنكناس تحت رقم)30176.
مبلغ) في  الب ع  ثنن  وحدد 

400.000.00)درهم.
لذلك فإن جن ع التعرضات يجب)
باملحكنة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بنكناس دا ل أجل  نسة)
تاريخ) من  يوما)) (15( يوما) عشرة 

صدور النشرة الثان ة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

باملحكنة التجارية بنكناس

163 مكرر

املحكنة التجارية بنكناس
إشهار ب ع أصل تجاري
ملف رقم : 2022/28
حساب  اص : )276

بتاريخ) توث قي  عقد   بنوجب 
تم) (2022 سبتن 9) أغسطس و)1) (8
الس دة) طرف  من  ص دل ة  تفويت 
الس د) لفائدة  الخصا�سي  سهام 
صالح الدين ف اللي ادريب وهو عبارة)
»ص دل ة) اسم) تحت  ص دل ة  عن 
زعي9،) حي  ب  الكائنة  كبيش«) باب 
الزيتون،) مبارك  س دي  (23 رقم)
مكناس واملسجلة باملحكنة التجارية)
بثنن) (40742 رقم) تحت  بنكناس 

قدره)500.000)درهم.

لذلك فإن جن ع التعرضات يجب)

باملحكنة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بنكناس دا ل أجل  نسة)

صدور) تاريخ  من  يوما  ((15( عشر)

النشرة الثان ة.

النشرة الثان ة

77 مكرر

املحكنة التجارية بنكناس
ب ع أصل تجاري

ملف رقم: )2022/2

بنقت�سى عقد عرفي م 9م من طرف)

محامي) جع فر  العالي  عبد  األستاذ 

أغسطس) (23 بتاريخ) مكناس  به ئة 

 11 بتاريخ) بنكناس  مسجل  (2022

باعت الس دة نع نة) (2022 سبتن 9)

السح مي الحامل للبطاقة التعريف)

أصالة) (D65(387 رقم) الوطن ة 

عن نفسها ون ابة عن ورثة املرحوم)

الزهراء) فاطنة  وهم  فكي9  حسن 

فكي9) وجنال  فكي9  وابتسام  فكي9 

لفائدة) فكي9  هللا  وعبد  فكي9  وأيوب 

الس د ر�سى بنعزوز الحامل لبطاقة)

(،D854056 رقم) الوطن ة  التعريف 

األصل التجاري املستغل كنحل لب ع)

املأكوالت الخف فة الكائن ب))8)ديور)

الشاوري بني امحند،)مكناس.

السجل) من  عل ه  واملشطب 

25822)بنكناس وذلك) التجاري رقم)

واملعنوية) املادية  عناصره  بجن ع 

بثنن إجنالي قدره)65.000)درهم.

لذلك فإن جن ع التعرضات يجب)

باملحكنة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بنكناس دا ل أجل  نسة)

صدور) تاريخ  من  يوما  (15 عشر)

النشرة الثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كتابة الضبط باملحكنة التجارية)

بنكناس

1 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130774

حساب : 22265

ب ع أصل تجاري

 HEROSFIL SARL فوتت شركة)

املنثلة من طرف الس د مني9 بنكي9ان)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)BE75404)لفائدة):

لحراي�سي) السالم  عبد  الس د 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C15352(رقم

الحامل) لحراي�سي  وفاق  الس دة 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BK131380

املعد) التجاري  األصل  مجنوع 

واالستي9اد) بالجنلة  األثواب  لب ع 

الب ضاء) بالدار  واملتواجد  والتصدير 

واملسجلة) حنو،) أو  موحى  زنقة  (33

بالسجل التجاري رقم))0)128.

تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بنكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) أجل  نسة  دا ل  الب ضاء)

األولى) للنشرة  املوال ة  يوما  ((15(

والثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كتابة الضبط

58 مكرر

املحكنة التجارية بالدار الب ضاء

ملف رقم : 130786

حساب رقم : 5)224

عقد تقدمة

الس د امين محند مكوار الحامل)

 BE66(00( رقم) الوطن ة  للبطاقة 

الطب عي) للشخص  منثال  بصفته 

وغي9 مسجل بالسجل التجاري بالدار)

الب ضاء)واصفته مسي9 وح د لشركة)

في طور التكوين  صائصها التالي):

تم تصريح على ما يلي):
تم الق ام بتقدمة طب ع ة لشركة))
شركة) (AMEKARCHI SARL AU
بشريك) محدودة  مسؤول ة  ذات 
 5 إقامة) االجتناعي ب  واحد مقرها 
شارع مهدي بن بركة بوركون الدار)
الشركة) في  املساهنة  تم  الب ضاء)
املذكورة أعاله بجن ع عناصر أصول)
للشخص) التجاري  األصل  و صوم 
مالكة) الشركة  وتصبح  الطب عي 
من يوم) للعناصر املساهم بها ابتداء)

تسج لها في السجل التجاري.
من) املستف دة  للشركة  س كون 
لألصل) امللك ة  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توق ع هذا العقد وس كون لها أيضا)
اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة األصل التجاري)
 5 إقامة) ب  الب ضاء) بالدار  الكائن 
شارع مهدي بن بركة بوركون الدار)
بالسجل) املسجل  وغي9  الب ضاء،)

التجاري بالدار الب ضاء.
تسجل) فالتعرضات  واذلك 
التجارية) باملحكنة  الضبط  بنكتب 

بنكتب السجل التجاري.
النشرة الثان ة
رئيس كتابة الضبط

59 مكرر

املحكنة التجارية بالدار الب ضاء
ملف رقم : 130788

حساب : 6)224
هبة 3/2 أصل تجاري

فوت
الس د محند رزقي الحامل لبطاقة)

B760660(التعريف الوطن ة رقم
لفائدة):

الحامل) رزقي  مصطفى  الس د 
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BH(6426
الحامل) رزقي  االله  عبد  الس د 
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BH513031
هبة)3/2)من األصل التجاري املعد)
لحنام ودوش عنومي املتواجد بالدار)
الضحى) تجزئة  السبع  عين  الب ضاء)
بالسجل) واملسجل  االمان  عنل ة 

التجاري رقم)256400.

 II. - إعالنات قضائية
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تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بنكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) أجل  نسة  دا ل  الب ضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثان ة.

النشرة الثان ة

رئيس كتابة الضبط

60 مكرر

املحكنة التجارية بالدار الب ضاء

ملف رقم : 4)1307

حساب : 22542

ب ع أصل تجاري

فوت

الحامل) حسن  حسن  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

B17748(

الحاملة) حسن  الس دة  دوج 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BE5160(4

الحامل) حسن  سع د  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BE4(8(25

الحامل) حسن  محند  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B3543

الس د عبد الرح م حسن الحامل)

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B14(71

الحاملة) حسن  سع دة  الس دة 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B168481

الحامل) حسن  الطاهر  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B3755(0

الحاملة) حسن  زا دة  الس دة 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B47(630

الحاملة) حسن  فت حة  الس دة 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BE563302

الحاملة) حسن  فاطنة  الس دة 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BE6(18(7

الحامل) االله حسن  الس د عبد 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BE505655

الحامل) حسن  مصطفى  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B50832

الس دة محجواة لبصي9 الحاملة)

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B28(657

لفائدة):

الس د عبد العزيز الوك لي الحامل)

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BE568617

املعد) التجاري  األصل  مجنوع 

الب ضاء) بالدار  املتواجدة  ملصبنة 
زنقة الصل ب األحنر رقم)6)واملسجل)

بالسجل التجاري رقم)30)451.

تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بنكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) أجل  نسة  دا ل  الب ضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثان ة.

النشرة الثان ة

رئيس كتابة الضبط

61 مكرر

املحكنة التجارية بالدار الب ضاء

ملف رقم : 6)1307

حساب : 22541
ب ع أصل تجاري

فوت

الس دة  ديجة العسري الحاملة)

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.A828453

الس دة فاطنة العسري الحاملة)

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.E80444(

الحامل) العسري  محند  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.A820242

الحامل) العسري  إبراه م  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.A837(00

لفائدة):

الحامل) بوروجو  محند  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.B(3404

املعد) التجاري  األصل  مجنوع 

الب ضاء) بالدار  املتواجدة  للصباغة 

واملسجل) (430 رقم) كلن نة  شارع 

بالسجل التجاري رقم)450828.

تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بنكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) أجل  نسة  دا ل  الب ضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثان ة.

النشرة الثان ة

عن رئيس كتابة الضبط

62 مكرر

املحكنة التجارية بالدار الب ضاء

ملف رقم : 8)1307

حساب : ))225

تفويت حق الكراء

فوت شركة)SMBH SARL)املنثلة)

من طرف الس د وديع بن حيى الحامل)

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.BJ14(135

لفائدة):

الحامل) العلمي  بواكر  الس د 

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 

.C(06744

الكائن) الكراء) حق  تفويت 
دوفي9ن) شارع  (15 الب ضاء) بالدار 

واملسجل) املعاريف  (d’auvergne

بالسجل التجاري رقم)))310.

تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بنكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) أجل  نسة  دا ل  الب ضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثان ة.

النشرة الثان ة

63 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/101
حساب : 5113

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
بنراكش) واملسجل  (،2022 ف 9اير) (2
2022،)قدم الس د) )1)ف 9اير) بتاريخ)
جن ع) الورثة،) منثل  أنجار   الد 
 181 ب) الكائن  التجاري  األصل 
طريق الكولف سيبع مراكش،)واملعد)
لألدوات) تجاري  محل  شكل  على 
التجاري) بالسجل  واملق د  والعقاقي9 
من) (38(42 رقم) تحت  بنراكش 
عناصره) بجن ع  اإليضاحي  السجل 
حصص في شركة) املادية واملعنوية،)
 COMTOIR METALLURGIQUE
:)تم تقويم) GOLF)على الشكل التالي)

الحصة ب)000.)1.34)درهم.
فعلى دائن البائع أعاله أن يتقدم)
التجاري) السجل  قسم  إلى  بتعرضه 
دا ل) بنراكش  التجارية  باملحكنة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 
األول وينتهي في ال وم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثان ة

عن رئيس كتابة الضبط

64 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/102
حساب : 5114

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�سى 
2022،)واملسجل بنراكش) 8)سبتن 9)
بتاريخ)15)سبتن 9)2022،)قدم الس د)
املذكور أسفله جن ع األصل التجاري)
الكائن باملسي9ة)2)أ رقم)743)مراكش،)
أ صائي) محل  شكل  على  واملعد 
التجاري) بالسجل  واملق د  نظارات 
من) (116170 رقم) تحت  بنراكش 
عناصره) بجن ع  اإليضاحي  السجل 
شركة) في  حصة  واملعنوية،) املادية 
على) (WAHIB OPTIC SARL AU

الشكل التالي):
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للبطاقة) الحامل  وه ب  ف صل 
تم تقويم) (،EE328445 الوطن ة رقم)

الحصة ب)200.000)درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائن  فعلى 
أن يتقدم بتعرضه إلى قسم السجل)
التجاري باملحكنة التجارية بنراكش)
نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل 
ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثان ة
عن رئيس كتابة الضبط

65 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش
ب ع أصل تجاري

ملف ب ع رقم : 2022/107
حساب : 5145

تلقته) رسمي  عقد  بنقت�سى 
(- فا�سي) حنزاوي  سعاد  األستاذة 
 2022 سبتن 9) (20 بتاريخ) فهري 
بتاريخ الب ضاء) بالدار   مسجل 
اإليداع) سجل  (،2022 سبتن 9) (27
أمر) (،2022-0070(33-1360
توص ل) (: (530(4 (: االستخالص)

2022182131116،)باعت):
 FARAH(شركة فرح املغرب،)ش.م
MAGHREB SA،)ذات رأسنال قدره)
والكائن) درهم  (2.88(.361.000
الب ضاء،) بالدار  االجتناعي  مقرها 
امللكي،) الجيش  شارع  (،46 رقم)
واملسجلة بالسجل التجاري باملحكنة)
رقم) تحت  الب ضاء) بالدار  التجارية 
الحاملة للتعريف املشت9ك) (،31(75
للشركات رقم)001552166000077 
 10310(( رقم) الضريبي  وللتعريف 
أحند) توف ق  حند  الس د  ينثلها 

سعد األحند العبد هللا.
 KENNEDY شركة) لفائدة 
 HOSPITALITY RESORT SARL
ذات) املسؤول ة،) محدودة  شركة 
درهم) (100.000 قدره) رأسنال 
بنراكش) االجتناعي  مقرها  والكائن 
موالي) شارع  زاوية  الحرية،) ساحة 
حسن وشارع محند الخامس إقامة)
ال 9دعي،)عنارة ب،)شقة)2،)واملسجلة))
بالسجل التجاري ملراكش تحت رقم)
)127.71،)الحاملة للتعريف املشت9ك)
للشركات رقم)6451000026)0030 
 52575181 وللتعريف الضريبي رقم)
سل طين. سني  نب ل  الس د  ينثلها 

املنلوك) التجاري  األصل  مجنوع 

ش.م،) املغرب«) »فرح  لشركة)
جون) شارع  بنراكش،) املتواجد 

بالسجل) واملق د  ل فرناج،) ك ن دي 

التجاري بنراكش تحت رقم)28.553 

فندق) نشاط  ملنارسة  املخصص 

س احي واستغالل مطعم ومقهى وهو))

عبارة عن فرع لشركة)»فرح املغرب«)

ش.م ليس له فروع أ رى أو وكاالت.

قدره) ونهائي  إجنالي  بثنن  وذلك 

احتساب) مع  درهنا  (31.242.((7

مبلغ الضريبة على الق نة املضافة.

تسجل) التعرضات  جن ع  فإن 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بنكتب 

بنراكش) التجاري  السجل  مكتب 

للنشرة) املوالي  يوما  (15 أجل) دا ل 

الثان ة.

الشركة) دائني  فعلى  واذلك 

يتقدموا) أن  أعاله  املذكورة  البائعة 
التجاري) السجل  إلى  بتعرضاتهم 

دا ل) بنراكش  التجارية  باملحكنة 

أجل أقصاه  نسة عشرة))15))يوما)

بعد النشر الثاني.

النشرة الثان ة

66 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/105

حساب : 5142

في مؤرخ  عدلي  عقد   بنقت�سى 

2022)ومسجل بنراكش) 24)سبتن 9)

باعت) (،2022 سبتن 9) (24 بتاريخ)

الس دة عائشة بن العادل عن نفسها)

ون ابة عن أوالدها القاصرين الحاملة)

 EE12853( الوطن ة) للبطاقة 

والساكنة بتجزئة الكل ة رقم))3)شارع)

األمي9 موالي عبد هللا مراكش لفائدة)

الحاملة) شاكر  الغني  عبد  الس دة 
جن ع) (E415(04 الوطن ة) للبطاقة 
بزنقة) الكائنين  التجاريين  األصلين 
1)عرصة) الكائنة بدرب بوشوكة رقم)
املعاش مراكش و ب حنان الفطواكي)
مراكش، (128 رقم) املعاش  عرصة 

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل   
رقم)137784)بجن ع عناصره املادية)
درهم. (600.000 بنبلغ) واملعنوية 
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
بنراكش دا ل أجل يبتدئ من تاريخ)
ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثان ة
عن رئيس كتابة الضبط

67 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/108
حساب : 5152

في مؤرخ  رسمي  عقد   بنقت�سى 
بنراكش) مسجل  (201( أكتوار) (22
بتاريخ))2)أكتوار))201،)وهب الس د)
لبطاقة) الحامل  بوصل ح  الحسين 
 E276188 رقم) الوطن ة  التعريف 
 1175 رقم) الجديد  بدوار  سكناه 

س دي يوسف بن علي مراكش.
الحسن ة) الس دة  لزوجته 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  الجار�سي 
سكناها) (E485414 رقم) الوطن ة 
س دي) (1175 رقم) الجديد  بدوار 

يوسف بن علي مراكش.
بنراكش) الكائن  التجاري  األصل 
س دي) (235 رقم) الساق ة  شارع 
املواد) ب ع  (: لـ) املعد  يوسف بن علي 
الغدائ ة بالتقس ط املق د بالسجل)
 72888 التجاري بنراكش تحت رقم)
بجن ع) اإليضاحي  السجل  من 
عناصره املادية واملعنوية قوم بثنن)

قدره)200.000)درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
بنراكش دا ل أجل يبتدئ من تاريخ)
ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثان ة
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

68 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش
هبة أصل تجاري

ملف رقم : 2022/103
حساب : 5120

في) مؤرخ  موثق  عقد   بنقت�سى 
الس د) وهب  (،2022 أغسطس) (22
بنراكش،) الساكن  جنال سقراطي،)
امتداد،) االزدهار  تجزئة  (33(
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الس د) لفائدة  (،E335335 رقم)
الساكن) سقراطي،) امله نن  عبد 
االزدهار) تجزئة  (33( بنراكش،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  امتداد،)
جن ع) (E82(5(( رقم) الوطن ة 
بنراكش،) الكائن  التجاري  األصل 
املحل) تجزئة عل لي،) الحي املحندي،)
رقم)5،)املق د بالسجل التجاري لدى)
تحت) بنراكش،) التجارية  املحكنة 
اإليضاحي) السجل  من  (83512 رقم)
واملعنوية،) املادية  عناصره  بجن ع 
درهم. (200.000 ب) قوم  وقد 
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاته  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
بنراكش دا ل أجل يبتدئ من تاريخ)
ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

69 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2022/104

حساب : 5117
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بنقت�سى 
بنراكش) واملسجل  (2022 يول و) (28
رقم) تحت  (2022 سبتن 9) (7 بتاريخ)
باستخالص) أمر  (،2022/11071
رقم) توص ل  (،2022/57828

.7010428284220
املغربي) قدم الس د  الد املاجد،)
يناير) فاتح  بتاريخ  املزداد  الجنس ة،)
لبطاقة) الحامل  بنراكش،) (1(71
(،E3(6824 رقم) الوطن ة  التعريف 
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الساكن حسب بطاقته الوطن ة)805،)

مراكش) املحام د،) الزرقطوني  تجزئة 

بصفته مالك لألصل التجاري الذي هو)

عبارة عن ص دل ة املسناة)»ص دل ة)

بوعكاز«)الكائنة بتجزئة بوعكاز)-)ب)-)

11)رقم)518-)51)بنراكش،)واملسجلة)

رقم) بنراكش،) التجاري  بالسجل 

السجل الت9ت بي رقم)578)ورقم السجل)

واملسجل بالضريبة) (82050 التحل لي)

(،67175463 رقم) تحت  املهن ة 

التعريف الجبائي رقم)71403115.

حصة في شركة)»ص دل ة بوعكاز«)

 PHARMACIE BOUAKKAZ SARL

واملنثلة في شخص الس د  الد) (AU

املاجد بصفته املسي9 الوح د،)بجن ع)

عناصره املادية واملعنوية بثنن قدره)

21.700).1)درهم.

فعلى دائني املقدم املذكور أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 

بنراكش دا ل أجل يبتدئ من تاريخ)

ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثان ة
عن رئيس كتابة الضبط

70 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/106

حساب : 5125

بنقت�سى عقد موثق أمام األستاذ)

يوم) بنراكش  موثق  محدا  جنال 

شركة) باعت  (،2022 أغسطس) (25

مسؤول ة) ذات  شركة  (DOBY
مسجلة بالسجل التجاري) محدودة،)

مقرها) (،(3633 رقم) بنراكش 

س دي) (36 رقم) االجتناعي مراكش،)

منثلة) املدينة،) العرصة  درب  أيوب 

 COLIN PAUL الس د) طرف  من 

لبطاقة) الحامل  (،BOSWORTH

الساكن) (E01(374S رقم) اإلقامة 

درب) العروس،) رياض  بنراكش،)
 LE PETIT لشركة) (186 رقم) الدباغ 
ذات مسؤول ة) شركة  (FONDOUK
محدودة ذات شريك وح د،)املسجلة)
 116(37 رقم) التجاري  بالسجل 
الكائن مقرها بنراكش،)حي بن صالح)
ينوب) التي  (،3 رقم) الحجامة،) درب 
(،IMAD SAHTOUT الس د) عليها 
 ID47560(الحامل لبطاقة التعريف رقم
الشعبة) درب  بنراكش،) الساكن 
276)سيبع،)كل األصل) الفقان ة رقم)
التجاري املسمى)RIAD DOBY)الكائن)
س دي بنسل نان،) (،6 بنراكش رقم)
املعد) املدينة،) توهاني  بن  زنقة 
الستغالل رياض،)تم هذا الب ع بدون)
وهو) دوبي«) »رياض  التجاري) االسم 
بنراكش) التجاري  بالسجل  مسجل 
تحت رقم)3633))بالسجل التحل لي،)
درهم. (100.000 قدره) بثنن  وذلك 
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
بنراكش دا ل أجل يبتدئ من تاريخ)
ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

71 مكرر

املحكنة التجارية بنراكش
فتح مسطرة التسوية القضائ ة

 MK في مواجهة شركة ا م ك لوازير
LOISIRS في شخص م.ق

ملف رقم : 2022/8315/157
إشعار

بنقت�سى الحكم عدد)2022/164 
(،2022 أكتوار) (11 بتاريخ) الصادر 
((: عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 
املحكنة  قضت   2022/8315/157

التجارية بأكادير :
بفتح مسطرة التسوية القضائ ة)
لوازير) ك  م  ا  شركة  مواجهة  في 
م.ق،) شخص  في  (MK LOISIRS
لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 
املحكنة التجارية بنراكش تحت رقم)

.112803

 وع نت الس د عبد الرح م اسن ح

قاض ا منتدبا.

والس د عبد الغني هب ل سنديكا)

عنارة) البقال  محند  بزنقة  والكائن 
األول) الطابق  (11 الشقة) املسكون 

جليز مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعل ه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضنن قائنة موقعة تتضنن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلواة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  دا ل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسن ة طبقا 

مدونة  من   720-71(-584 للنواد 

التجارة.

يندد هذا األجل شهرين بالنسبة 

املنلكة  القاطنين  ارج  للدائنين 

املغرا ة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

161

املحكنة التجارية بنراكش

التسوية القضائ ة

في مواجهة شركة تريكسنين في 

شخص م.ق

ملف رقم : 2022/8302/163

إشعار

بنقت�سى الحكم عدد)2022/165 

 2022 أكتوار) (11 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 

املحكنة  قضت   2022/8302/163

التجارية بنراكش :

بفتح مسطرة التسوية القضائ ة 

في) تريكسنين  شركة  مواجهة  في 

بالسجل) املسجلة  م.ق  شخص 

التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 

وتحديد) (6(17( بنراكش تحت رقم)

تاريخ التوقف عن الدفع في)18)شهرا)

السابق لهذا الحكم.

الرح م) عبد  (: الس د) وع نت 

اسن ح قاض ا منتدبا)؛

والس د):)سهي9 نور الدين سنديكا)

الطابق) (( شقة) (257 (: ب) والكائن 

غانم) س دي  الصناعي  الحي  الثاني 

مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  عل ه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضنن قائنة موقعة تتضنن 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلواة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  دا ل 
هذا االشعار بالجريدة الرسن ة طبقا)
 720 )71)و) 584)و) ملقتض ات املواد)

من مدونة التجارة.
يندد هذا األجل شهرين بالنسبة 
املنلكة  القاطنين  ارج  للدائنين 

املغرا ة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

162

املحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم : 2022/8318/110

إشعار بفسخ مخطط االستنرارية 
وتحويل مسطرة التسوية القضائ ة 

إلى تصف ة قضائ ة
بتاريخ) الصادر  الحكم  بنقت�سى 
 2022/214 تحت) (2022 أكتوار) (12
 2022/8318/110 رقم) امللف  في 
بوجدة) التجارية  املحكنة  قضت 
بفسخ مخطط االستنرارية وتحويل)
مسطرة التسوية القضائ ة املفتوحة)
في حق املقاولة الشرق ة للتجهيز املائي)
إلى تصف ة قضائ ة،)رقم) (ENOREQ
باملحكنة) (1404( التجاري) سجلها 
شارع) عنوانها  بوجدة،) التجارية 
محند الخامس عنارة ال 9كة الطابق)

السادس شقة)25)وجدة.
أردوز) جواد  األستاذ  واتع ين 
إبراه م) واألستاذ  منتدبا  قاض ا 
حسن) والس د  له  نائبا  ال وسفي 
وحدد) املسطرة،) في  سنديكا   لوفي 
تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ)
املحدد في الحكم القا�سي بالتسوية)

القضائ ة.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعل ه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضنن قائنة موقعة تتضنن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
هذا) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
طبقا) الرسن ة  بالجريدة  اإلشعار 
584 - )71 - 720)من مدونة) للنواد)

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

8
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املحكنة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد ب ع أصل 

تجاري

ملف رقم : 2022/32

حساب رقم : )305

حررته) رسمي  عقد  بنقت�سى 

بتاريخ) بلخو  كرينة   األستاذة 

14)و15)ف 9اير)2022،مسجل بوجدة)

باع الس د) (،2022 ف 9اير) (22 بتاريخ)

قي�سي زين الدين،)الساكن ببني درار،)

حي املجد.

للسادة):

بنعبد القادر رش د،)الساكن بدوار)

الشطايطة،)بني  الد)؛

بنعبد القادر  ديجة،)الساكن حي)

السوق،)بني درار.

األصل) جن ع  ب نهنا،) مناصفة 

مقهى،) الستغالل  املعد  التجاري 

حي األمل) ببني درار،) الكائن بوجدة،)

(،18 رقم) الطابق األر�سي،) (،2 عنارة)

رقم) تحت  التجاري  بالسجل  املق د 

بثنن إجنالي قدره) تحل لي،) (88((8

100.000)درهم.

املحكنة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة دا ل أجل أقصاه)

املوال ة) يوما  ((15( عشر)  نسة 

من) (84 الثان ة طبقا للنادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد تفويت أصل تجاري

ملف ب ع رقم : 2022/26

حساب  اص : 4720

)ذ.سع د) توث قي) عقد  بنقت�سى 

بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق  ازروف 

ومسجل) (2022 أغسطس) (15 بتاريخ)

(،2022 أغسطس) (16 بتاريخ) بفاس 

رقم) الحسني،) علي  الس د  فوت 

الساكن (،U7362 الوطن ة) بطاقته 

عين عني9) تجزئة ثورية،) (23 بفاس) (

للس د زهي9 لحك م بناني،)رقم بطاقته)

والساكن بفاس) (C1(2138 الوطن ة)

184،)تجزئة رياض ال اسنين،)طريق)

عين الشقف،)ن ابة عن ابنه القاصر)

ادم لحك م بناني.

بفاس،) املستغل  التجاري  األصل 

الحي الحسني بلوك)C3)رقم)52)لي9اك،)

بالسجل) املق د  ابراه م،) س دي 

قده) بثنن  (80084 رقم) التجاري 

الشروط) حسب  درهم  (200.000

املنصوص عليها بعقد التفويت.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)

باملحكنة التجارية بفاس دا ل أجل)

يوما) ((15( عشر) يتعدى  نسة  ال 

ابتداء)من النشرة الثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس كتابة الضبط

سع د ابن سل نان

76 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف إجراءات رقم : 2018/17/5

مكتب التصف ة والتسوية القضائ ة

إشعار

شركة مطاحن القصر الكازار ش.م.م 

في شخص منثلها القانوني

بتاريخ) الصادر  الحكم  بنقت�سى 

رقم) امللف  في  (2018 أبريل) (26

املحكنة) قضت  (2016/831(/38

مسطرة) بفتح  بطنجة  التجارية 

مواجهة) في  القضائ ة  التصف ة 

الكازار) القصر  مطاحن  لشركة 

ش.م.م.

إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه)

بكتابة) الديون  قائنة  إيداع  تم  قد 

الضبط من طرف السنديك الس د)

إشارة) رهن  لتكون  بورااع  أحند 

الدائنين لالطالع عليها وذلك تطب قا)

للنادة)732)من م.ت.
عن رئيس كتابة الضبط

5

املحكنة التجارية بطنجة
رقم : 2022/15/7

مكتب التصف ة والتسوية القضائ ة
إشعار

شركة إسكان لواروكري ش.م.م
الصادر) الحكم  بنقت�سى 
امللف) في  (2021 يول و) فاتح  بتاريخ 
رقم) حكم  (2021/831(/03 رقم)
التجارية) قضت املحكنة  (2021/16
التصف ة) مسطرة  بفتح  بطنجة 
القضائ ة في مواجهة شركة إسكان)
منثلها) شخص  في  ش.م.م  لواركري 
8)شارع  الد ابن) (: القانوني عنوانها)

الول د طنجة.
إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه)
بكتابة) الديون  قائنة  إيداع  تم  قد 
الضبط من طرف السنديك الس د)
إشارة) رهن  لتكون  العاف ة  محند 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطب قا)

للنادة)732)من م.ت.
عن رئيس كتابة الضبط

6

املحكنة التجارية بطنجة
مكتب التصف ة والتسوية القضائ ة

إشعار
الس د بوزكري الج 9اوي صاحب 

فندق ياسنين نكرو
RC 10822

بتاريخ) الصادر  الحكم  بنقت�سى 
رقم) امللف  في  (2022 أكتوار) (13
الحكم) رقم  (2022/831(/25
التجارية) قضت املحكنة  (2022/45

بطنجة):
االستنرارية) مخطط  بفسخ 
 2006 نوفن 9) (16 بتاريخ) املحصور 
مسطرة) بفتح  لذلك  تبعا  والحكم 
مواجهة) في  القضائ ة  التصف ة 
صاحب) الج 9اوي  بوزكري  الس د 
فندق ياسنين نكرو وعنوانه):)فندق)
تطوان) (- ياسنين نكرو،)طريق سبتة)
مع اإلبقاء)على كل من الس د محند)
محند) واألستاذ  قاض ا  الزنطاري 
نائبا) منتدبا  قاض ا  حجاجي  سع د 

والس د الحسن مسكين سنديكا.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

7

املحكنة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجاري

عن طريق الب ع
ملف رقم : 2022/38

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكنة  الضبط 
مصادق) عرفي  عقد  بنقت�سى  أنه 
(،2022 سبتن 9) (15 بتاريخ) اإلمضاء)
وملحق عقد مصادق اإلمضاء)بتاريخ)
الس دة) باعت  (،2022 أكتوار) (5
لبطاقة) الحاملة  بس ط  الزهرة 
 K344556 رقم) الوطن ة  التعريف 
بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجلة 
تحت رقم)134414،)جن ع حصتها في)
األصل التجاري الكائن بطنجة زنقة)
تطوان امغوغة الكبي9ة إقامة التنن ة)
فت حة) الس دة  لفائدة  (،B1657
التعريف) لبطاقة  الحاملة  استوكة 
وحددت) (،K300(46 رقم) الوطن ة 
ق نة حصة األصل التجاري موضوع)
 10.000 الب ع في مبلغ إجنالي قدره)

درهم.
التعرضات) جن ع  فإن  وعل ه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكنة)
من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 
84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يل ه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
كنال معطاكة

3 مكرر

املحكنة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق الب ع
ملف رقم : )2022/3

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكنة  الضبط 
في مؤرخ  عدلي  عقد  بنقت�سى   أنه 
عبد) الس د  باع  (،2022 أكتوار) (12
لبطاقة) الحامل  حشالف  السالم 
 LA17(22 رقم) الوطن ة  التعريف 
بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجل 
مجنوع األصل) (،120(44 تحت رقم)
التجاري الذي هو عبارة عن مجزرة)
السكني) املجنع  بطنجة  والكائن 
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 5 بلوك) عنارة  الخل ل  إبراه م 
لفائدة الس د عبد املج د) (،4 محل)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الهاشمي 
وحددت) (،GN43572 رقم) الوطن ة 
ق نة األصل التجاري موضوع الب ع)

في مبلغ إجنالي قدره)14.000)درهم.
التعرضات) جن ع  فإن  وعل ه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكنة)
من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 
84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يل ه من مدونة التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

كنال معطاكة

4 مكرر

املحكنة التجارية بطنجة
 ملف تفويت أصل تجاري 

لفائدة شركة
ملف رقم : 2022/37

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكنة  الضبط 
مصحح) عرفي  عقد  بنقت�سى  أنه 
(،2022 سبتن 9) (26 بتاريخ) اإلمضاء)
بنعني9،) اإلله  عبد  الس د  فوت 
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجل  (C202842 رقم)
التجاري بطنجة تحت رقم)166654،)
بطنجة) الكائن  التجاري  أصله 
 COSTAIM SARL AU لفائدة شركة)
املسجلة بالسجل التجاري تحت رقم)
)10622)في شخص منثلها القانوني.

واناء)على تقرير مراقب الحصص)
2022،فقد تم) 21)سبتن 9) املؤرخ في)
تق  م األصل التجاري املذكور بق نة)

24.000)درهم.
وعل ه فإن جن ع التعرضات تقدم)
بكتابة الضبط بهذه املحكنة دا ل)
يوما ابتداء) ((15( أجل  نسة عشر)
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

84)وما يل ه من مدونة التجارة.
النشرة الثان ة

عن رئيس كتابة الضبط

كنال معطاكة

79 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
معالجة صعواات املقاولة

ملف صعواة املقاولة عدد 
2022/8323/173

شركة النصر للص د البحري
إشعار

 بنقت�سى الحكم عدد)2022-178
 2022 أكتوار) (18 بتاريخ) الصادر 
عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 
املحكنة) قضت  (2022/8323/173

التجارية بأكادير):
بقفل عنل ات التصف ة القضائ ة)
لشركة النصر للص د البحري الكائن)
 مقرها االجتناعي بعنارة بودرقة رقم)5
جن ع) طريق تيزنيت آيت ملول ألداء)

الديون.
بتكل ف السنديك الس د ابراه م)
شأن) في  تقرير  بإيداع  العالوي 
حسابات التصف ة بكتابة ضبط هذه)
املحكنة دا ل أجل شهرين من تاريخ)

هذا الحكم.
بتسج ل) الضبط  كتابة  بق ام 
بالسجل) الحكم  هذا  من  ملخص 
التجاري للشركة فورا ونشر إشعار)
بالحكم في صح فة مخول لها نشر)
الجريدة) وفي  القانون ة  اإلعالنات 
الرسن ة دا ل أجل ثنان ة أيام من)
على) اإلشعار  هذا  وتعل ق  صدوره 
اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحكنة.
املعجل) بالنفاذ  الحكم  بشنور 

بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الحسين بوجنري

158

املحكنة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعواات املقاولة

عدد : 142/)2022/830
شركة أتنات تكديرت

إشعار
 17( عدد) الحكم  بنقت�سى 
(،2022 أكتوار) (18 بتاريخ) الصادر 
((: عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 
املحكنة  قضت   2022/830(/142

التجارية بأكادير :

مخطط  بفسخ  الحكم 

االستنرارية املحصور لفائدة شركة 

الحكم  بنقت�سى  تكديرت  اتنات 

ديسن 9  فاتح  في  الصادر   7( عدد 

2020 بامللف رقم 2020/8306/43 

وتحويل مسطرة التسوية القضائ ة 

إلى تصف ة قضائ ة.

 باإلبقاء على الس د  الد العظ مي

له  نائبا  ادحنو  مصطفى  والس د 

والس د ابراه م اساكتي سنديكا.

باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع 

هو التاريخ املحدد في الحكم القا�سي 

بفتح مسطرة التسوية القضائ ة.

بتسج ل  الضبط  كتابة  بق ام 
ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري 

للشركة فورا، ونشر إشعار بالحكم في 

اإلعالنات  نشر  لها  مخول  صح فة 

الرسن ة  الجريدة  وفي  القانون ة 

اللوحة  على  اإلشعار  هذا  وتعل ق 

مع  باملحكنة  الغرض  بهذا  املعدة 

تبل غ الحكم إلى املقاولة والكل دا ل 

أجل )8) أيام من صدوره مع دعوة 

إلى  بديونهم  التصريح  إلى  الدائنين 

السنديك املعين.

 ضم الصائر إلى مصاريف املسطرة

واعتبارها امت ازية في االستخالص.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشنول 

بقوة القانون.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعل ه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

 ،02 رقم  أساكتي  ابراه م   : ارتي 

الخامس  املوكار شارع محند  مركب 

أكادير، ضنن قائنة تتضنن املبالغ 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلواة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  دا ل 

الرسن ة  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

 721-720-71(-584 للنواد  طبقا 

من مدونة التجارة ويندد هذا األجل 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

 ارج املنلكة املغرا ة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوجنري الحسين

159

املحكنة التجارية بأكادير
معالجة صعواات املقاولة

ملف صعواة املقاولة عدد 
2022/831(/164
شركة إقامة وزاري

إشعار
 بنقت�سى الحكم عدد)2022-182
 2022 أكتوار) (18 بتاريخ) الصادر 
عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 
املحكنة) قضت  (2022/831(/164

التجارية بأكادير):
 باستبدال سنديك التسوية القضائ ة
عبد) الس د  وزاري  إقامة  لشركة 
عبد) الس د  وتع ين  أالجي  الرزاق 

الواحد بنسينان بدال عنه)؛
تسل م) املستبدل  السنديك  بأمر 
السنديك الجديد كل الوثائق التي في)

حوزته بنناسبة ق امه بنهامه.
الس د) املعين  السنديك  بتكل ف 
مهامه) بإتنام  بنسينان  الواحد  عبد 

وفقا ملا ينص عل ه القانون.
التسج ل الفوري مللخص الحكم)
ونشر) للشركة  التجاري  بالسجل 
إشعار بالحكم في صح فة مخول لها)
نشر اإلعالنات القانون ة وفي الجريدة)
من) أيام  (8 أجل) دا ل  الرسن ة 

صدوره.
بالتصريح بأن النفاذ املعجل مقرر)

بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الحسين بوجنري

160

املحكنة التجارية بأكادير
ملف رقم : 2022-35

حساب  صو�سي : 3613 م
هبة حقوق مشاعة في أصل تجاري

بنوجب عقد هبة عدلي مؤرخ في)
وهبت الس دة زينة) (2022 يول و) (25
التعريف) لبطاقة  الحاملة  الزه دي 
املسجلة) (،J250300 رقم) الوطن ة 
بالسجل التجاري باملحكنة التجارية)
واملشت9ك) (72218 بأكادير تحت رقم)
املسجل) املحفوظ  مداد  الس د  مع 
في كافة نص بها  (،71348 تحت رقم)
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 3( برقم) الكائن  التجاري  األصل  (
تالبورجت) ف 9اير  (2( شارع) مكرر 
محند) الس د  ابنها  لفائدة  أكادير،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  وجنا 

.J276415(الوطن ة رقم
واذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
الضبط يعلن لكل ذي أن التعرضات)
املحكنة) ضبط  بنكتب  تسجل 
التجارية بأكادير دا ل أجل الخنسة)
يوما املوال ة للنشرة) ((15( عشر يوما)
و104  (84 (،83 للنادة) الثان ة طبقا 

من مدونة التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

املحكنة التجارية بأكادير
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/27
حساب  صو�سي : 3462

بنقت�سى عقد ب ع األصل التجاري)
2022،)باعت) املؤرخ يوم فاتح يون و)
STE SARVAGATAA SARL)املسجلة)
بأكادير تحت رقم) التجاري  بالسجل 
الس د) طرف  من  واملنثلة  (1432(
بركات عبد الحن د،)الحامل للبطاقة)
والس دة) (J013612U رقم) الوطن ة 
للبطاقة) الحاملة  ب دان،) فرانسواز 
J013611P)للس د أيت) الوطن ة رقم)
للبطاقة) الحامل  رش د،) علي  �سي 
جن ع) (J321114 رقم) الوطن ة 
الكائن بحي سووال) التجاري  األصل 
أكادير) أورير،) جناعة  تنراغت،)
 ANANDA(والحامل للشعار التجاري
إجنالي) بثنن  وذلك  (IMMOBILIER

قدره)230.000)درهم.
واذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بنكتب  تسجل  التعرضات 
دا ل) بأكادير  التجارية  املحكنة 
أجل  نسة عشر))15))يوما املوال ة)
من) (84 الثان ة طبقا للنادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكنة التجارية بأكادير
تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2022/31
حساب  صو�سي : 3552

بنكتب) املحرر  العقد  بنقت�سى 
األستاذة مل كة مسوس املحام ة به ئة)

أكادير واملؤرخ يوم)13)أبريل)2021.
بن) املسعودي  الس د  الد  باع 
للبطاقة) الحامل  محند،) بن  احند 
الوطن ة رقم)J2(5647)للس دين أبو)
 بكر ايزيكي بن الحسن بن عبد هللا،)
رقم) الوطن ة  للبطاقة  الحامل 
احند) بن  ازم  وحسن  (JB131411 
للبطاقة) الحامل  ابراه م،) بن 
األصل) (JB14(645 رقم) الوطن ة 
بناية) (8 برقم) الكائن  التجاري 
تنراغت،) حي  زكمي،) الخي9  مسجد 
عنالة) اورير،) وق ادة  جناعة  اورير 
بالسجل) واملسجل  إداوتنان  أكادير 
70152)وهو عبارة عن) التجاري رقم)
وذلك) بالتقس ط  مواد  لب ع  محل 
درهم. (120.000 بثنن إجنالي قدره)
واذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بنكتب  تسجل  التعرضات 
املحكنة التجارية بأكادير دا ل أجل)
املوال ة) يوما  ((15( عشر) الخنسة 
من) (84 الثان ة طبقا للنادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي 
الذهب

تفويت أصل تجاري عن طريق الهبة
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
الذهب) بوادي  االبتدائ ة  باملحكنة 
أنه بنقت�سى عقد توث قي مؤرخ في)
6)يون و)2022)وهب الس د مصطفى)
الوطن ة) للبطاقة  الحامل  الصبحي 
لفائدة) (WA175782 للتعريف عدد)
الس د مهدي الزيزي الحامل لبطاقة)
 G6143(1 رقم) الوطن ة  التعريف 
املسجل) التجاري  األصل  مجنوع 

بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)

وهو) (24148 رقم) تحت  بالدا لة 

»ص دل ة) بـ) العنوم  لدى  معروف 

رقم) الغفران  بحي  الكائن  الغفران«)

بالدا لة وذلك حسب الشروط) (17

والك ف ة املذكورة في العقد.

 وعل ه فإن التعرضات تقبل بكتابة

 الضبط باملحكنة االبتدائ ة بالدا لة

دا ل أجل)15)يوما من تاريخ النشرة)

الثان ة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية أبي الجعد
ب ع أصل تجاري

لألستاذ) توث قي  عقد  بنقت�سى 

مؤرخ) بخريبكة  موثق  الغالوي  عنر 

الس د) باع  (،2022 سبتن 9) (2( في)

الساكن) مغربي،) املسك ني،) السع د 

الجعد،) أبي  الع ون  تجزئة  (15

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

ابنته) عن  ن ابة  (،QA32337 رقم)

القاصر ريم املسك ني املزدادة بتاريخ)

ملف) موضوع  (2008 ف 9اير) (14

 2022/161(/02 ن ابة شرع ة رقم)

بابتدائ ة أبي الجعد.)

ب) الساكن  عبول،) اكرم  لفائدة 

الجعد،) أبي  الخي9  أرض  تجزئة  (24

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  والحامل 

(،QB10(((رقم

مناصفة مع الس د يونس اكنى،)

الساكن ب)60)تجزئة أرض الخي9 أبي)

التعريف) لبطاقة  والحامل  الجعد،)

(،QB8542(الوطن ة رقم

املسجل) التجاري  األصل  جن ع 

باملحكنة االبتدائ ة بأبي الجعد تحت)

بالسجل التحل لي الكائن) (16(0 رقم)

أبي) الثاني  الحسن  شارح  (10( ب)

الجعد عبارة عن مقهى بثنن إجنالي)

على) مفصلة  درهم  (525.000 قدره)

الشكل التالي):

العناصر املعنوية بق نة)105.000 

درهم.

 420.000 العناصر املادية بق نة)

درهم.)

التعرضات) فإن  لذلك  وتبعا 

باملحكنة) الضبط  بكتابة  تسجل 

أجل) دا ل  الجعد  بأبي  االبتدائ ة 

تاريخ) من  يوما  ((15( عشر)  نسة 

صدور النشرة الثان ة.

النشرة الثان ة
اإلمضاء):)رئيس كتابة الضبط

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبة السجل التجاري

 تفويت حقوق الكراء ملحل تجاري
ملف تفويت رقم : 07/2022

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

بجرس ف) االبتدائ ة  باملحكنة 

بتاريخ توث قي  عقد  بنقت�سى   أنه 

واملسجل) (،2022 أغسطس) (8  

 2022 أغسطس) (18 في) بجرس ف 

 2018 د.و) (: التال ة) املراجع  تحت 

تفويت حقوق كراء) تم  (،2258 اس)

باملركب) الكائن  التجاري  محل 

املومن) عبد  شارع  بديعة  التجاري 

2)جرس ف،)املسجل بالسجل) الرقم)

االبتدائ ة) باملحكنة  التجاري 
رقم) (247 رقم) تحت  بجرس ف 
تحل لي،) رقم  (6810 و) ترت بي 

لعرج،) منصور  الس د  طرف  من 

 ZG21(3( رقم) الوطن ة  بطاقته 

ناشط،) احند  الس د  لفائدة 

(،F52(25 رقم) الوطن ة  بطاقته 

درهنا. (160.000 بثنن) وذلك 

بنصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)
بجرس ف إلى غاية))15)يوما من صدور)

النشرة الثان ة طبقا ملقتض ات املادة)

84)من مدونة التجارة.

النشرة الثان ة
رئيس مصلحة كتابة الضبط

محند العابد

منتدب قضائي

98 مكرر
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املحكنة االبتدائ ة بجرس ف
شعبة السجل التجاري

 ب ع أصل تجاري
ملف تفويت رقم : 08/2022

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
أنه) بجرس ف  االبتدائ ة  باملحكنة 
بنوجب عقد عدلي بتاريخ)12)سبتن 9)
سجل) ضنن  واملسجل  (،2022
املختلفة رقم)40)تحت)175)صح فة)
166،)باع الس د مرموغي عبد العزيز)
)املفتاح)) التجاري) أصل  محند  بن 
املقاومة) بشارع  الكائن  للنحل 
واملعد) بجرس ف  املحطة  قيسارية 
للحالقة واملسجل بالسجل التجاري)
للس د) ( (6778 بجرس ف تحت رقم)
بثنن) وذلك  عب د  بن  را�سي  بناصر 

قدره)65.000)درهم.
بنصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)
بجرس ف إلى غاية))15)يوما من صدور)
النشرة الثان ة طبقا ملقتض ات املادة)

84)من مدونة التجارة.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

محند العابد

منتدب قضائي

99 مكرر

املحكمة االبتدائية
 بسوق أربعاء الغرب
مصلحة كتابة الضبط
ملف عدد : 03/2022
حساب عدد : 7174

بنقت�سى عقد تنازل أصل تجاري)
املحرر من) (2022/02/01 في) ( املؤرخ)
طرف األستاذ عبد اإلله أفدود محام)
الس د عبد) تنازل  بالقن طرة،) به ئة 
نفسه) عن  أصالة  حنامة  الرح م 
: السادة) وا وته  والدته   وانوافقة 
(- حنامة) كنال  (- الحن اني) فاطنة 
(- أم نة حنامة) (- نور الدين حنامة)
سهام حنامة،)الساكن بشارع محند)
أربعاء) سوق  (111 رقم) الخامس 
التعريف) لبطاقة  والحامل  الغرب 
للس د (GB143132 (: الوطن ة عدد)

ب) (33 عبد الحن د مومني الساكن) (

شارع الحسن الثاني1)حسان الرااط)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

األصل) عن  (،GB(6570 (: عدد)

محند) بشارع  الساكن  (: التجاري)

أربعاء) سوق  (112 رقم) الخامس 

التجاري) بالسجل  واملسجل  الغرب،)

أربعاء) بسوق  االبتدائ ة  املحكنة 

الغرب تحت عدد):)34442.

فعلى دائني املتنازل املذكور أو من)

يدعي حقا على األصل التجاري أعاله)

تق  د) على  بتعرضاتهم  يتقدمو  أن 

السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)

بسوق أربعاء)الغرب إلى غاية)15)يوما)

املوال ة لنشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

رش د فريقش

169 مكرر

املحكنة االبتدائ ة بسوق أربعاء 

الغرب

ملف رقم : 2022/05

حساب :  0)74

 ب ع أصل تجاري
تجاري) أصل  ب ع  عقد  بنقت�سى 

املحرر) (2022 سبتن 9) (15 املؤرخ في)

من طرف األستاذة حف ظة السنوني)

باع) القن طرة،) بندينة  موثقة 

الساكن) بلعنري  بوشع ب  الس د 

موالي) (153 رقم) األحباس  بتجزئة 

التعريف) لبطاقة  والحامل  بوسلهام 

للس د) (BJ162(24 رقم) الوطن ة 

الساكن بحي املسي9ة) عصام النهري،)

الخضراء)شارع أبي املحاسين رقم)48 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)UB573(1،)األصل التجاري وهو)

باملنطقة) كائنة  ص دل ة  عن  عبارة 

أربعاء) سوق  (12 رقم) الصناع ة 

التجاري) بالسجل  واملسجل  الغرب،)

أربعاء) بسوق  االبتدائ ة  باملحكنة 

الغرب تحت رقم)27060.

من) املذكورأو  البائع  دائني  فعلى 
يدعي حقا على األصل التجاري أعاله)
تق  د) على  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)
بسوق أربعاء)الغرب إلى غاية))15)يوما)

املوال ة لنشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

رش د فريقش

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار عقد تنازل عن األصل 

التجاري
 رقم : 2022/17

حساب  صو�سي رقم :  )3)28
احند،) الفقي9  الس د  (: تنازل)

CIN : PM813612(مغربي الجنس ة
حرر) عرفي  عقد  بنقت�سى 
بالقن طرة بتاريخ)26)أغسطس)2022 
ب) الكائن  التجاري  باألصل  املتعلق 
 02 املحل رقم) (170 بلوك س رقم) (:
اوالد اوج ه القن طرة واملستغل لب ع)
بالسجل) واملق د  الخف فة  املأكوالت 
االبتدائ ة) املحكنة  لدى  التجاري 
والذي) (6(542 بالقن طرة تحت رقم)

تم تقديره ب)15000)درهم.
بالقن طرة) محرر  عرفي  وعقد 
املتعلق) (2022 سبتن 9) (26 بتاريخ)
بنصيبه في األصل التجاري الكائن ب:)
أوالد اوج ه تجزئة بسنة عنارة) (
القن طرة) (2 رقم) محل  (1( رقم)
السريعة) املأكوالت  لب ع  املستغل 
لدى) التجاري  بالسجل  واملق د 
بالقن طرة) االبتدائ ة  املحكنة 
والذي تم تقديره) (6(542  تحت رقم)

ب)2500)درهم.
حدا�سي) محند  الس د  لفائدة 

.CIN : S8427(3(مغربي الجنس ة
فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله)
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكنة)
أجل دا ل  بالقن طرة   االبتدائ ة 
النشرة) تاريخ  من  ابتداء) يوما  (15   
من مدونة) (84 الثان ة طبقا للفصل)

التجارة.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
كوثر الشاوي

منتدب قضائي من الدرجة الثان ة

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
ب ع أصل تجاري

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�سى 

مسجل في) (2022 سبتن 9) (20  بتاريخ)

باع الس د حسن) (2022 )2)سبتن 9)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الفار�سي،)

والساكن) (PB48020 رقم) الوطن ة 

للس د) زاكورة  الشرقي  الحسني  بحي 

لبطاقة) الحامل  الفار�سي،) محند 

 P24302 رقم) الوطن ة  التعريف 
زاكورة،) الناصريين،) بحي  والساكن 

املعد) التجاري  األصل  مجنوع 

القديم) بالسوق  الكائن  للنخ زة،)
التجاري) بالسجل  واملسجل  زاكورة،)

تحت) بزاكورة  االبتدائ ة  باملحكنة 
التحل لي) السجل  من  (2542 رقم)

السجل) من  (2016/06 رقم) وتحت 
ثالثون) قدره  إجنالي  بثنن  الت9ت بي 

ألف درهم))30.000)درهم).

أعاله) املذكور  البائع  دائني  على 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)

بزاكورة دا ل أجل يبتدي من تاريخ)

ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

من تاريخ نشر) ((15( الخامس عشر)

اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهار عقد ب ع أصل تجاري

ملف الب ع رقم)2022/03

املكلف) القضائي  املنتدب  يشهد 

بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)

ببنسل نان واملوقع أسفله):

أنه بناء)على العقد العرفي املنجز)

من طرف األستاذ محند املانتي محامي)

به ئة املحام ين بالدار الب ضاء)بتاريخ)

6)أكتوار)2022)واملسجل ببنسل نان)

 بتاريخ)7)أكتوار))201)بنوجبه فوتت

األنسة نوال مراوح بطاقتها الوطن ة)
 355 TK15(04)والساكنة برقم) رقم)

بوزن قة الورود  تجزئة  (6 الشقة)
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)للس د أحند ناجي العنراني بطاقته)
 1 اإلنارة) بحي  والساكن  (T268328
املحندية جن ع األصل) ((8 ف ال رقم)
املحجوبي) بتجزئة  الكائن  التجاري 
لص دل ة) واملعد  بوزن قة  (11( رقم)
واملق د) املحجوبي«) »ص دل ة  باسم)
بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)
(: ببنسل نان تحت رقم تحل لي عدد)
 300.000 بثنن إجنالي قدره) (((70

درهم.
وعل ه تقبل))التعرضات بابتدائ ة)
بنسل نان شعبة السجل دا ل أجل)

15)يوما املوال ة للنشرة الثان ة.
النشرة األولى

17 مكرر

املحكنة االبتدائ ة ببنسل نان

إشهار عقد ب ع أصل تجاري
ملف الب ع رقم : 2022/05

املكلف) القضائي  املنتدب  يشهد 
بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)

ببنسل نان واملوقع أسفله):
أنه بناء)على العقد التوث قي املنجز)
موثقة) يط وي  رجاء) ذة.) طرف  من 
واملسجل) (2022 أكتوار) (5 بتاريخ)
(،2022 أكتوار) (7 بتاريخ)  بتنارة 
بنوجبه فوت الس د شك ب بلعو�سي)
رقم) الوطن ة  بطاقته  مراد،) بن 
إقامة) (24 :)رقم) F340136)والساكن)
املحندية للس دة) عنارة أ2،) مومن،)
بطاقتها) محند،) بنت  سرو  انصاف 
عين) تجزئة  والساكنة  (LA136831
العرائش،)جن ع) (،145 رقم) العاطي،)
األصل التجاري الكائن رقم)43،)زنقة)
بوزن قة واملعد)  ن فرة،)حي عثنان،)
 PHARMACIE(كص دل ة تحت شعار
BIC-MAR)واملق د بالسجل التجاري)
باملحكنة االبتدائ ة ببنسل نان تحت)
رقم تحل لي عدد)3308)بثنن إجنالي)

قدره)650.000)درهم.
وعل ه تقبل التعرصات بابتدائ ة)
التجاري) السجل  شعبة  بنسل نان،)
يوما) ((15( دا ل أجل  نسة عشر)

املوال ة للنشرة الثان ة.
النشرة األولى

172 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببني مالل

قسم التنف ذ املدني بني مالل

ملف : التنف ذ

عدد : 21/6101/855

  إعالن عن ب ع عقار

باملزاد العلني

بفائدة : محند ال نوري ومن معه

ينوب عنه : األستاذ عبد الرحنان 

 ايت بن الطالب محامي به ئة

بني مالل

ضد : عبد الرزاق ال نوري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكنة االبتدائ ة بني)

 2022 ديسن 9) (13 بتاريخ) أنه  مالل 

بقاعة) زواال  الواحدة  الساعة  على 

ب ع) س قع  املحكنة  بهذه  الب وعات 

الرسم) ذي  للعقار  العلني  باملزاد 

العقاري عدد))84/ب،)امللك املسمى)

سنت ار) (67 مساحته) (»WIIاس 9نس«

من) تتكون  بناية  عن  عبارة  الذي 

سفلي به صالون و مطبخ ومرحاض)

ب وت ودوش ومرحاض (2  وعلوي به)

املنظر) بحي  والكائن  »تراس«) و) (

الجن ل بني مالل.

لب ع) االفتتاحي  الثنن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبي9  طرف  من  العقار 

)ثناننائة) درهم) (850.000.00

و نسون ألف درهم).

وعلى من رست عل ه املزايدة ان)

 03% زيادة) مع  فورا  الثنن  يؤدي 

واجب الخزينة العامة.

ينكن) املعلومات  من  وللنزيد 

االتصال بقسم التنف ذات القضائ ة)

دفت9) على  لالطالع  املحكنة  بهذه 

الشروط والتحنالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكنة االبتدائ ة ببني مالل

ملف التنف ذ رقم )22/6101/35

إعالن عن ب ع عقار باملزاد العلني

لفائدة به جة أبو عبد هللا ومن معها

ينوب عنه : االستاذ نج م وصدادي 

املحامي به ئة بني مالل

ضد : عادل أبو عبد هللا ومن معه

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكنة االبتدائ ة ببني)

 2022 ديسن 9) (20 بتاريخ) أنه  مالل 

الزوال) بعد  الواحدة  الساعة  على 

بقاعة الب وعات بهذه املحكنة س قع)

باملزاد العلني للعقارات التال ة):

العقار األول ذي الرسم العقاري)

رقم)57)10/22)امللك املسمى)»فندق)

عن) عبارة  وهو  أطلس«،) مالل  بني 

غرفتان) به  قبو  من  تتكون  بناية 

وطابق) بنضخة،) مجهز  مائي  وثقب 

سفلي عبارة عن مقهى مجهز بكرا�سي)

وطاوالت وعصارة وتجهيزات مختلفة)

الستغالل مقهى عصري،)كنا يشتنل)

كنطعم،) مستغلة  كانت  سدة  على 

وأربعة طوابق يشتنل كل واحد على)

محاط) وسطح  بتجهيزاتها  غرف  (8

بست9ة مساحته)1)آر و))5)سنت ار.

لب ع) االفتتاحي  الثنن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبي9  طرف  من  العقار 

6.000.000)درهم.

العقار الثاني ذي الرسم العقاري)

»دار) امللك املسمى) (10/32177 رقم)

والذي عبارة عن أرض) أبو عبد هللا«)

طوابق) ثالث  على  تشتنل  بناية  بها 

مالل) بني  بندينة  الكائنة  ومرافق 

الحي) املدعو  التوزيع  إعادة  قسم 

العصري مساحته)1)آر و)11)سنت ار.

لب ع) االفتتاحي  الثنن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبي9  طرف  من  العقار 

2.500.000)درهم.

وعلى من رست عل ه املزايدة أن)

يؤدي الثنن فورا مع زيادة)%3)واجب)

الخزينة العامة.

ينكن) املعلومات  من  وللنزيد 

االتصال بقسم التنف ذات القضائ ة)

دفت9) على  لالطالع  املحكنة  بهذه 

الشروط والتحنالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكنة االبتدائ ة ببني مالل

ملف التنف ذ رقم 22/6101/1560

إعالن عن ب ع عقار باملزاد العلني

لفائدة مل كة واكريم ومن معها.

ينوب عنهم : األستاذ عبد الرحنان 

ايت بن الطالب املحامي به ئة بني 

مالل

ضد فاطنة نب ل، فايزة نب ل، 

احند نب ل

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكنة االبتدائ ة ببني)

 2022 ديسن 9) (20 بتاريخ) أنه  مالل 

الزوال) بعد  الواحدة  الساعة  على 

بقاعة الب وعات بهذه املحكنة س قع)

للعقار ذي الرسم) العلني  باملزاد  ب ع 

امللك) (10/5743( رقم) العقاري 

املسي9ة) بحي  والكائن  »ل لى«) املسمى)

سنتبار،) ((4 مساحته) مالل،) بني  (1

أرض ة) قطعة  عن  عبارة  هو  والذي 

واجهة،) وثلث  واجهتين  لها  عارية 

قبلة) (: التالي) الشكل  على  حدودها 

رقم) عقاري  مطلب  فارغة  ساحة 

الغي9) وسكن  ين نا  ملغى،) (B/(354

مت9،) (8 العرض) ذات  زنقة  وشناال 

وغرواا سكن الغي9,

وقد حدد الثنن االفتتاحي للب ع)

في مبلغ)460.000)درهم).

وعلى من رست عل ه املزايدة أن)

يؤدي الثنن فورا مع زيادة)%3)واجب)

الخزينة العامة.

ينكن) املعلومات  من  وللنزيد 

االتصال بقسم التنف ذات القضائ ة)

دفت9) على  لالطالع  املحكنة  بهذه 

الشروط والتحنالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكنة االبتدائ ة ببني مالل

ملف التنف ذ رقم 22/6101/1668

إعالن عن ب ع عقار باملزاد العلني

لفائدة رجاء األمين الجابري ومن 

معها

تنوب عنها األستاذة سعاد فاض ل 

املحام ة به ئة بني مالل

ضد

مل كة العدلوني ومن معها

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكنة االبتدائ ة ببني)

 2022 ديسن 9) (27 بتاريخ) أنه  مالل 

الزوال) بعد  الواحدة  الساعة  على 

بقاعة الب وعات بهذه املحكنة س قع)

للعقار ذي الرسم) العلني  باملزاد  ب ع 

امللك) (10/48557 رقم) العقاري 

املسمى)»الزيتون)24«)والكائن بندينة)

ع اد) أوالد  املدعو  املحل  مالل  بني 

مساحته)1)آر و)23)سنت ار وهو عبارة)

عن أرض بها بناية ف ال سكن ة تتكون)

كبي9) صالون  به  سفلي  طابق  من 

ومطبخ وس جور ومرحاض وحديقة)

ب وت) (4 من) يتكون  ( علوي) وطابق 

ودوش مرحاض وسطح،)لها واجهتين)

األولى تطل جهة الشنال والثان ة تطل)

جهة ال نين رقم القطعة)24)حدودها)

وشناال) غراا ف ال للسكنى،) (: كالتالي)

ساحة لوقوف الس ارات وشرقا منر)

ومن جهة) للف ال،) تابعة  مع حديقة 

ال نين مد ل  اص بالف ال.

لب ع) االفتتاحي  الثنن  حدد  وقد 

العقار في مبلغ)1.600.000)درهم.

وعلى من رست عل ه املزايدة أن)

يؤدي الثنن فورا مع زيادة)%3)واجب)

الخزينة العامة.

ينكن) املعلومات  من  وللنزيد 

االتصال بقسم التنف ذات القضائ ة)

دفت9) على  لالطالع  املحكنة  بهذه 

الشروط والتحنالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

167

املحكمة اإلبتدائية ببني مالل
قسم التنف ذ املدني بني مالل

ملف : التنف ذ

عدد : 21/6101/173

  إعالن عن ب ع عقار

باملزاد العلني

لفائدة : احند أعيش ومن معه

ينوب عنه : األستاذ محند رش د 

املحامي به ئة بني مالل

ضد : محسن أعيش ومن معه

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائ ة املحكنة  لدى   الضبط 

ديسن 9) (27 بتاريخ) أنه  مالل  بني 

زواال) الواحدة  الساعة  على  (2022

بقاعة الب وعات بهذه املحكنة س قع)

ب ع باملزاد العلني للعقارات التال ة):

العقار األول):)ذي الرسم العقاري)

املسمى) امللك  (،10/215(0 عدد)

53)سنت ار)) آر) (03 »أسناء«)مساحته)

والكائن بالزنقة)02)حي املديولة الرقم)

46)بني مالل،)وهو عبارة عن ارض بها)

دار للسكنى تتكون من طابق سفلي،)

والباقي امامها) وطابق علوي وسطح،)

ارض عبارة عن حديقة.

لب ع) االفتتاحي  الثنن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبي9  طرف  من  العقار 

)مل ون) درهم) (1.050.000.00

و نسين ألف درهم).

العقار الثاني):)ذي الرسم العقاري)

املسمى) امللك  (،10/85284 عدد)

اسردون) بعين  والكائن  »وجدان«)

الخضراء) املساحة  ضنن  ويد ل 

وهو) للندار الس احي عين اسردون،)

فالح ة) أرض ة  قطعة  عن  عبارة 

مغروسة باشجار مختلفة.

لب ع) االفتتاحي  الثنن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبي9  طرف  من  العقار 

ألف) )سبعنائة  درهم) (700.000.00

درهم).

وعلى من رست عل ه املزايدة ان)

 03% زيادة) مع  فورا  الثنن  يؤدي 

واجب الخزينة العامة.

ينكن) املعلومات  من  وللنزيد 
االتصال بقسم التنف ذات القضائ ة)
دفت9) على  لالطالع  املحكنة  بهذه 

الشروط والتحنالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة االبتدائية بسال
شعبة السجل التجاري

إعالن بب ع أصل تجاري
ملف الب ع رقم : 40/2022

حساب عدد :
بتاريخ) توث قي  عقد  بنقت�سى 
األستاذ) تلقاه  (،2022 أكتوار) (17
باع) بسال،) موثق  الهن�سي،) محند 
الس د محند سينا استوار،)الساكن)
(،14 قطاع) الرياض،) حي  بالرااط،)
الثنر،) زنقة  (،10 شقة) (،4 عنارة)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  والحامل 
الس د) لفائدة  (،A266678 عدد)
الحامل لبطاقة التعريف) سعد ت 9،)
جن ع) (G628377 عدد) الوطن ة 
األصل التجاري املتكون من ص دل ة)
ادريس) زنقة  (3 بسال،) والكائن 
واملق د بالسجل التجاري) الصب حي،)
باملحكنة االبتدائ ة بسال تحت رقم)

.21666
التعرضات) ستقبل  وعل ه،)
لدى) التجاري  السجل  بنصلحة 
املحكنة االبتدائ ة بسال دا ل أجل)
صدور) تاريخ  من  يوما  (15 أقصاه)
اإلعالن الثاني،)وذلك طبقا للنادة)84 

من مدونة التجارة.
النشرة األولى

170 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تفويت أصل تجاري
ملف رقم 2022/23
حساب رقم 38163

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2022 يول و) (18
بعقد) وامللحق  (2022 أغسطس) (10
 2022 سبتن 9) (2( بتاريخ) استدراكي 
 2022 سبتن 9) (30 بتاريخ) املسجل 

باع الس د الرجراجي ازريدة الحامل)
رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة 
ازريدة) انوار  الس د  إلى  (B760(0
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري) األصل  (M307120 رقم)
املسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

.10856
والك ف ة) الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعل ه 
االبتدائ ة) باملحكنة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) دا ل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثان ة.
النشرة الثان ة

املشرف على مصلحة السجل التجاري

4 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
ب ع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكنة االبتدائ ة ب 9ش د،)
في) مؤرخ  رسمي  عقد  بنقت�سى   أنه 
أمين) الس د  باع  (،2022 أبريل) (27
التعريف) لبطاقة  الحامل  زاكي،)
الوطن ة رقم)BK200(33،)والساكن)
61،)مجنوعة ن،) الرقم) (137 الزنقة)
للس د حنزة) الب ضاء) الدار  األلفة،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ناقري،)
الساكن) (BK526052 رقم) الوطن ة 
بتجزئة املستقبل،)رقم)8،)الدار الب ضاء،)
كص دل ة) املستغل  التجاري  األصل 
(،14  »ص دل ة فايزة«،)الكائنة الرقم)
زم،) واد  وزنقة  أزيالل  زنقة   زاوية 

برش د) الحسني،) الحي  ب،) بلوك 
التجاري) بالسجل  واملسجلة 
بثنن) وذلك  (200(0 رقم) تحت 
درهم. ((00.000 قدره) إجنالي 
التعرضات) جن ع  فإن  وعل ه 
تقدم بكتابة الضبط بهاته املحكنة)-)
دا ل أجل) (- قسم السجل التجاري)
تاريخ) من  يوما  ((15( عشر)  نسة 

النشرة األولى والثان ة.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

5 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالخميسات
ب ع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/17

حساب رقم 17880

بتاريخ) توث قي  عقد  بنقت�سى 

الس دة) باعت  (2022 مارس) (2(

ل.ب.ت.و) الحاملة  شوقي  مامات 
للس دة لبنى عسري،) (X24438 رقم)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجاري) األصل  (X326873 رقم)
تجزئة فريدة شارع) (17 رقم) (: الكائن)
الوحدة) حي  ج 9ان  ج 9ان  ل ل 
الخنيسات،)املستغل كنحل لحالقة)
درهم) (10.000 قدره) بثنن  النساء)
واملعنوية) املادية  عناصرهنا  بجن ع 

وسومة كرائ ة قدرها)00))درهم.
لذلك فإن جن ع التعرضات يجب)
باملحكنة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل) دا ل  بالخنيسات  االبتدائ ة 
النشرة) صدور  تاريخ  من  يوما  (15

الثان ة.
النشرة االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكنة االبتدائ ة بالخنيسات
ب ع أصل تجاري

ملف رقم 2022/15
حساب رقم 17616

بتاريخ) توث قي  عقد  بنقت�سى 
 ST« باعت الشركة) (2022 8)سبتن 9)
بن) الحسن  للس د  (»SEBASTIEN
التعريف) لبطاقة  الحامل  الج اللي،)
والس د) (X145628 رقم) الوطن ة 
لبطاقة) الحامل  حوري،) محند 
 X340014 رقم) الوطن ة  التعريف 
لكل واحد منهنا األصل) (50% بنسبة)
شارع) (15 برقم) (: الكائن) التجاري 
واملسجل) الحسن األول الخنيسات،)
لدى املحكنة االبتدائ ة بالخنيسات)
ألجل) 24867،املستغل  رقم) تحت 
بثنن) (»SEBASTIEN« مقهى املسناة)
قدره)250.000)درهم بجن ع عناصره)

املادية واملعنوية.

لذلك فإن جن ع التعرضات يجب)
باملحكنة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل) دا ل  بالخنيسات  االبتدائ ة 
النشرة) صدور  تاريخ  من  يوما  (15

الثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

87 مكرر

املحكنة االبتدائ ة بالخنيسات
ب ع أصل تجاري

ملف رقم 2022/16
حساب رقم )1764

بتاريخ) توث قي  عقد  بنقت�سى 
14)سبتن 9)2022)باعت الس دة زهرة)
التعريف) الحاملة لبطاقة  تبوركين،)
جواد) للس د  (X152352 الوطن ة)
التعريف) لبطاقة  الحامل  امرايت،)
األصل) (X216041 رقم) الوطن ة 
زنقة معركة الهري) (: التجاري الكائن)
رقم)100)الخنيسات،)املستغل ألجل)
درهم) (200.000 قدره) بثنن  مقهى 

بجن ع عناصره املادية واملعنوية.
لذلك فإن جن ع التعرضات يجب)
باملحكنة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل) دا ل  بالخنيسات  االبتدائ ة 
النشرة) صدور  تاريخ  من  يوما  (15

الثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
عقد تقديم أصل تجاري حصة

 في شركة
ملف سجل تجاري رقم 1344

بتاريخ) العرفي  العقد  بنقت�سى 
بتاريخ واملسجل  (2022 يول و) (2 
نور) الس د  قدم  (2022 سبتن 9) (6  
لبطاقة) الحامل  اده ده  الدين 
(،H124513 رقم) الوطن ة  التعريف 
واملعد) له  املنلوك  التجاري  األصل 
املسي9ة«) »ص ديلة  لص دل ة)
االبتدائ ة) باملحكنة  واملسجل 
 2000 ماي) (23 بتاريخ) بايننتانوت 
السجل من  (1344 رقم) تحت 

اإليضاحي كحص في شركة في طور) (

 STE LA GRANDE« (: التأسيس)

 PHARMACIE EL MASSIRA SARL

AU«)بق نة)1.844.200)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)

من) يبتدئ  أجل  دا ل  بايننتانوت 

في) وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

ال وم الخامس عشر من نشر االعالن)

الثاني.

النشرة الثان ة
رئيس مصلحة كتابة الضبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 16/2022

حساب رقم 5811
تفويت أصل تجاري 

العرفي) العقد  بنوجب 

في) املؤرخ  التجاري  الحق   لب ع 

14)يون و)2022 :

باع الس د عبد الرحنان اوصغي9،)

لفائدة) (JD556( رقم) وطنيته 

وطنيته رقم) الس د الحسن اكنفار،)
التجاري) الحق  جن ع  (،JE1(3440

مي9) بنركز  الكائن  باملحل  املستغل 

اللفت س دي افني واملسجل بالسجل)

التجاري تحت رقم)17376)باملحكنة)

بجن ع عناصره) بتيزنيت،) االبتدائ ة 

بثنن إجنالي قدره) املادية واملعنوية 

40.000)درهم.

تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

االبتدائ ة) املحكنة  ضبط  بنكتب 

عشر) الخنسة  أجل  دا ل  بتيزنيت 

الثان ة) للنشرة  املوال ة  ((15( يوما)

التجارة) من مدونة  (84 للنادة) طبقا 

تحت جن ع التحفظات.

النشرة االولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

إمضاء):)سع د أقشوش

11 مكرر

املحكنة االبتدائ ة بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

تفويت أصل تجاري
ملف رقم : 2022/22

حساب  صو�سي : 6005
أصل) لب ع  توث قي  عقد  بنوجب 
 2022 سبتن 9) (26 تجاري املؤرخ في)
بي9وك،) سالك  احند  الس د  باع 
الس دة) لفائدة  (،JA67660 وطنيته)
 H4(7281 وطن تها) اعب د،) ني9مين 
»ص دل ة) التجاري) األصل  جن ع 
بساحة) الكائن  ت وغزة«)  نيس 
ت وغزة) الخنيس،) سوق  بي9نزران 
بالسجل) واملسجل  افني،) س دي 
بهذه) (16416 رقم) تحت  التجاري 
إجنالي) بثنن  قوم  والذي  املحكنة 

قدره)250.000)درهم.
تسجل) التعرصات  فإن  واذلك 
االبتدائ ة) املحكنة  ضبط  بنكتب 
بتيزنيت دا ل أجل يبتدي من تاريخ)
ال وم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
املوال ة للنشرة) ((15( الخامس عشر)
مدونة) من  (84 للنادة) طبقا  الثان ة 

التجارة.
النشرةاألولى

تحت جن ع التحفظات
رئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 2022/)1

حساب  صو�سي رقم 32)5
تفويت أصل تجاري 

العدلي) العقد  بنوجب 
في) املؤرخ  تجاري  أصل   لهبة 

6)أكتوار)2021 :
وهب كل من السادة):

واريك) ويامنة  افنزاز  فاطنة 
واريك) و ديجة  واريك  ورش د 
واريك) وفاضنة  واريك  وحسناء)
والعربي واريك،)لفائدة الس د العربي)
(،JE1(2012 رقم) وطنيته  واريك،)
جن ع حظوظهم املشاعة واملقدرة ب)
64)سهنا لألصل 50)سهنا من أصل)
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التجاري الصائر إليهم باإلرث الكائن) (

بشارع محند الخامس حي ال وسف ة)

املالبس) لب ع  املخصص  تيزنيت 

املادية) عناصره  بجن ع  الجاهزة،)

إجنالي) بثنن  قوم  والذي  واملعنوية 

قدره)281.250)درهم.

تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

االبتدائ ة) املحكنة  ضبط  بنكتب 

عشر) الخنسة  أجل  دا ل  بتيزنيت 

الثان ة) للنشرة  املوال ة  ((15( يوما)

التجارة) من مدونة  (84 للنادة) طبقا 

تحت جن ع التحفظات.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

إمضاء):)سع د أقشوش

90 مكرر

املحكنة االبتدائ ة بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 20/2022

حساب رقم 55)5
تفويت أصل تجاري 

العرفي) العقد  بنوجب 

في) املؤرخ  تجاري  أصل   لهبة 

20)يون و)2022 :
حنداوي) احند  الس د  وهب 

وطنيته)J802874)لفائدة ابنه الس د)

(،JE177305(محند حنداوي وطنيته

جن ع األصل التجاري للنحل الكائن)

درب مكنون تيزنيت موضوع) (1 برقم)

(،4(508725 رقم) املهن ة  الضريبة 
التجاري) بالسجل  مسجل  والغي9 

قدره) إجنالي  بثنن  قوم  والذي 

100.000)درهم.

تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 

االبتدائ ة) املحكنة  ضبط  بنكتب 

عشر) الخنسة  أجل  دا ل  بتيزنيت 

الثان ة) للنشرة  املوال ة  ((15( يوما)

التجارة) من مدونة  (84 للنادة) طبقا 

تحت جن ع التحفظات.

النشرة الثان ة
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

إمضاء):)سع د أقشوش

91 مكرر

املحكنة االبتدائ ة بتيزنيت
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 21/2022

حساب رقم 63)5
تفويت أصل تجاري 

العرفي) العقد  بنوجب 
في) املؤرخ  تجاري  حق  عن   بتنازل 

22)أغسطس)2022 :
بت9امت) النجنة  الس دة  تنازلت 
عنها) والنائب  (JE1(1704 وطن تها)
وطنيته) اواال  بوجنعة  زوجها 
سام ة) الس دة  لفائدة  (J12460(
عن) (،JE2(2530 وطن تها) لكتنور 
برقم) الكائن  للنحل  التجاري  الحق 
يوسف) بن  الحسن  موالي  شارع  (8
حي افراك تيزنيت واملسجل بالسجل)
التجاري تحت رقم)14734)باملحكنة)
االبتدائ ة بتيزنيت مقابل مبلغ قدره)

170.000)درهم.
تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 
االبتدائ ة) املحكنة  ضبط  بنكتب 
عشر) الخنسة  أجل  دا ل  بتيزنيت 
الثان ة) للنشرة  املوال ة  ((15( يوما)
التجارة) من مدونة  (84 للنادة) طبقا 

تحت جن ع التحفظات.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

إمضاء):)سع د أقشوش

92 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

ب ع أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكنة االبتدائ ة بتطوان.
تطب قا ملقتض ات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانون رقم)5)-)1.
رسمي) عقد  بنقت�سى  أنه  يعلن 
االدري�سي) األستاذ  طرف  من  محرر 
 24 بتاريخ) بتطوان،) املوثق  محند 
أغسطس)2022،)باع الس د أحناش)
لبطاقة) الحامل  اللط ف  عبد 
(،L105771 رقم) الوطن ة  التعريف 
الكائن التجاري  األصل  جن ع 

رقم) املنطلق  تجزئة  االغراس  بحي  (
غسل) عن  عبارة  وهو  مارت ل،) (11
الس ارات،)واملق د بالسجل التجاري)
تحت) بتطوان  االبتدائ ة  باملحكنة 
الس د) لفائدة  وذلك  (،17416 رقم)
لبطاقة) الحامل  العرا تي  محند 

.L4583((التعريف الوطن ة
بنصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكنة االبتدائ ة)
يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثان ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء):)عبد السالم قايقاي

93 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن ب ع  أصل تجاري
ملف ب ع رقم : 13/2022

حساب  صو�سي : )1327
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
اإلبتدائ ة) باملحكنة  الضبط 
أنه بنقت�سى عقد عدلي) باملحندية،)
وسجل) (2022 يون و) (7 بتاريخ) أبرم 
ب ع) تم  (،2022 أغسطس) (4 بتاريخ)
جن ع األصل التجاري ملحل الحالقة)
 114 رقم) (I الحسن ة) (13 الكائن ب)
بالسجل) واملسجل  املحندية  العال ا 
من طرف) ((754 التجاري تحت رقم)
بطاقته) غازي  الحق  عبد  الس د 
الساكن) (،B73703( رقم) الوطن ة 
ب) عنارة  الزهور  حدائق  بإقامة 
الس دة) لفائدة  املحندية،) (6 الرقم)
الوطن ة) بطاقتها  منصوري  كرينة 
بإقامة) الساكنة  (I422313 رقم)
الفتح) (11 شقة) (13 ع) (2 الحلو عزيز)
1)بني يخلف املحندية،)وذلك بتقويم)

إجنالي قدره)45.000)درهم.
التعرضات) جن ع  فإن  وعل ه 
يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه)
من) يوما  (15 أجل) دا ل  املحكنة 

تاريخ النشرة الثان ة.
النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء):)فاطنة الهصاك

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
ب ع أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 2022/27

السجل التجاري : 12856

حساب رقم 8568

إن رئيس كتابة الضبط باملحكنة)

أسفله) املوقع  بالصويرة  االبتدائ ة 

يصرح):

أنه بنقت�سى العقد العرفي املؤرخ)

في)20)أبريل)2022)واملؤدى عنه رسوم)

 2022 أبريل) (22 بتاريخ) التسج ل 

 RE :(و(OR : 4080/2022(تحت رقم

.06221

بكواح،) الغني  عبد  الس د  باع 

الوطن ة) بطاقته  الجنس ة،) مغربي 

 15 بتاريخ) مزداد  (،N32(606 رقم)

 11 والساكن بالرقم) (،1(8( سبتن 9)

األصل) الصويرة،) القادس ة  زنقة 

املادية) عناصره  بجن ع  التجاري 

 6.02 رقم) باملحل  الكائن  واملعنوية،)

املستغل) الصويرة،) بوجدور  زنقة 

تحت) الطب ة  اللوازم  ب ع  ملنارسة 

 EL MASSIRA CHEZ« شعار)

بالسجل) واملسجل  (،»BAKKOUAH

االبتدائ ة) باملحكنة  التجاري 

التحل لي) الرقم  تحت  بالصويرة 

12856،)بثنن قدره)140.000)درهم،)

لفائدة الس دة زينب ا ن�سي،)مغرا ة)

التعريف) لبطاقة  حاملة  الجنس ة،)

مزدادة) (،SH(1150 رقم) الوطن ة 

والقاطنة) (،1(75 ف 9اير) (1( بتاريخ)

املرس) حي  (44 الرقم) (302 بالزنقة)

الدشي9ة انزكان.

وعل ه فعلى دائني البائع املذكور)

مكتب) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري بهذه املحكنة دا ل)

أجل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)

األول وينتهي في ال وم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

10 مكرر
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املحكنة االبتدائ ة بالصويرة

إشهار عقد ب ع  أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 26/2022

السجل التجاري : 6384

رقم الحساب : 3132

إن رئيس كتابة الضبط باملحكنة)

أسفله) املوقع  بالصويرة  اإلبتدائ ة 

يصرح):

التوث قي) العقد  بنقت�سى  أنه 

كرينة إيفي9ض) املحرر من طرف ذة.)

فاتح) في  واملؤرخ  بالصويرة،) موثقة 

رسوم) عنه  واملؤدى  (2022 سبتن 9)

(،2022 سبتن 9) (2 بتاريخ) التسج ل 

 OR : 8540/2022 (: رقم)  تحت 

.RE:2022000(14211064(و

املراطي،) محند  الس د  باع 

رقم) بطاقته  الجنس ة،) مغربي 

 18 بالرقم) الساكن  (،N14634

األصل) الصويرة،) املوظفين  تجزئة 

املادية) عناصره  ( بجن ع) التجاري 

زنقة) (61 بالرقم) الكائن  واملعنوية،)

نشاط) ملنارسة  املستغل  الطواحن،)

التجاري) بالسجل  واملسجل  مقهى،)

باملحكنة االبتدائ ة بالصويرة تحت)

قدره) بثنن  (،6384 التحل لي) الرقم 

الس دة) لفائدة  درهم  (1.000.000

(،HANA OLEANNA BRACALE

لجواز) حاملة  الجنس ة،) أمريك ة 

والقاطنة) (68316(320 رقم) السفر 

بالرقم)445)تجزئة ال 9ج)1)الصويرة.

وعل ه فعلى دائني البائع املذكور)

مكتب إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

)السجل التجاري بهذه املحكنة دا ل)

أجل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)

األول وينتهي في ال وم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثان ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

إشهار ب ع أصل تجاري

ملف ب ع أصل تجاري رقم : 

06/2022

حساب رقم : 6)128

تلقاه) توث قي  عقد  بنقت�سى 

ذ.)حن د النخلة املوثق بصفرو بتاريخ)

 2022 سبتن 9) (6 و) (2022 يول و) (25

مسجل بصفرو في)8)سبتن 9)2022.

بنوجبه باع ورثة الباكي�سي بوزيان)

القاطنين) محند  الباكي�سي  وورثة 

أبو) العظ م  عبد  للس د  بصفرو 

الساكن) (N353413 الفضل بطاقته)

دوار ايت واحي اغبالو اقورار صفرو.

هو) الذي  التجاري  األصل  كافة 

عبارة عن ص دل ة)»ص دل ة حبونة)

الجديدة«)الكائنة رقم)312)شارع ابن)

سينا حبونة صفرو واملق دة بالسجل)

التجاري بصفرو تحت الرقم التحل لي)

 800.000 بثنن إجنالي قدره) (47(0

املنصوص) الشروط  حسب  درهم،)

عليها بعقد الب ع.

بكتابة) التعرضات  تقبل  بح ث 

الضبط باملحكنة االبتدائ ة بصفرو)

15)يوما ابتداء) دا ل أجل ال يتعدى)

من تاريخ النشرة الثان ة طبقا للفصل)

84)من القانون التجاري وما يل ه.

النشرة الثان ة

96 مكرر
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وزارة الداخلية
)مديرية الشؤون القروية)

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 422أ

املرجع : املرسوم رقم 2.00.317
الصادر في 12 أبريل 2000

إن محضر تحديد العقار الجناعي)
املدعو)»تن لوست«،)العائد للجناعة)
السالل ة)»ايت ازدك«،)قد تم وضعه)
بنقر ق ادة احواز جبل الع ا�سي إقل م)
العقارية) باملحافظة  وكذا  م دلت،)
بن دلت،)ح ث ينكن لكل من يعن ه)

األمر االطالع عل ه.
هذا) على  التعرض  آجال  وأن 
التحديد كنا ينص على ذلك الظهي9)
 الشريف الصادر في)12)من رجب)1342

 )18)ف 9اير)24)1))محدد في ستة))6) 
أشهر ابتداء)من)))نوفن 9)2022)تاريخ)
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسن ة.

كنا أن هذه التعرضات ال تسجل)
إال أمام السلطة املحل ة لق ادة احواز)
جبل الع ا�سي وذلك إلى غاية)10)ماي)

.2023
ويجب على كل متعرض أن يضع)
بن دلت) العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحف ظ  مطلبا 

وذلك قبل)11)أغسطس)2023.
15

وزارة الدا ل ة
)مديرية الشؤون القروية)

املوضوع : التحديد اإلداري
رقم 422ب

املرجع : املرسوم رقم 2.00.318
الصادر في 12 أبريل 2000

إن محضر تحديد العقار الجناعي)
للجناعة) العائد  »افراو«،) املدعو)
السالل ة)»ايت ازدك«،)قد تم وضعه)
بنقر ق ادة احواز جبل الع ا�سي إقل م)
العقارية) باملحافظة  وكذا  م دلت،)
بن دلت،)ح ث ينكن لكل من يعن ه)

األمر االطالع عل ه.

هذا) على  التعرض  آجال  وأن 

التحديد كنا ينص على ذلك الظهي9)

 الشريف الصادر في)12)من رجب)1342

 )18)ف 9اير)24)1))محدد في ستة))6) 

أشهر ابتداء)من)))نوفن 9)2022)تاريخ)

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسن ة.

كنا أن هذه التعرضات ال تسجل)

إال أمام السلطة املحل ة لق ادة احواز)

جبل الع ا�سي وذلك إلى غاية)10)ماي)

.2023

ويجب على كل متعرض أن يضع)

بن دلت) العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه) به  يعضد  للتحف ظ  مطلبا 

وذلك قبل)11)أغسطس)2023.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/1738

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

2)ذي الرسم العقاري) املسمى مزروع)

رقم)21/75623،)املتواجد بالجناعة)

تايناست،) دائرة  الطايفة،) الت9اب ة 

 31 تاريخ) من  ابتداء) تازة،) اقل م 

نون 9) (( غاية) الى  (،2022 أكتوار)

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2022

منه) الت9  ص بانجاز بئ9 وجلب املاء)

 0.4806 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة الس د))العزوزي محند)

الحامل لبطاقة التعريف) ومن معه،)

.Z68(42(الوطن ة

19

)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/1734

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى زواة ذي شهادة امللك ة رقم)

بالجناعة) املتواجد  (،37/64(5

الت9اب ة تاونات،)اقل م تاونات،))ابتداء)

من تاريخ)31)أكتوار)2022،)الى غاية)

بحث علني في شأن) ( (،2022 نون 9) ((

مشروع الت9  ص بانجاز ثقب وجلب)

منه من أجل االستعنال املنزلي) املاء)

هكتارات) (4.5373 ( مساحة) وسقي 

لفائدة الس د))انجكار م نون))الحامل)

.ZI2(00(لبطاقة التعريف الوطن ة

20

)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أكتوار) (11 بتاريخ) ج2022/1735)

الذي س جرى بالعقار املسمى) (2022

الكوري) بالخرجة عن  تعرف  الركبة 

رقم) العقاري  الرسم  موضوع 

القطعة) كراء) عقد  ذي  (80(6/37

يول و) (28 بتاريخ) محرر  الحبس ة 

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (،2022

اقل م) تاونات،) دائرة  بوعادل،)

31)أكتوار) ابتداء)من تاريخ) ( تاونات،)

2022،)الى غاية)))نون 9)2022،))بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) بوعادل،) عين  من  املاء) بجلب 

م اه) »تعبئة  صناع ة) أغراض  أجل 

لفائدة) ا  بالقنينات«،) بوعادل  عين 

الس د))AQUADEL)في شخص منثلها)

القانوني.

21

)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/1768

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

للنلك) تابع  جناعي  عقار  املسمى 

املسمى ايت عسو ذي عقد كراء)رقم)

446/22،)املتواجد بالجناعة الت9اب ة)

تازة،)) اقل م  تاهلة،) دائرة  مطناطة،)

(،2022 أكتوار) (31 من تاريخ) ابتداء)

)بحث علني) (،2022 نون 9) (( الى غاية)

بانجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

20.01)هكتارا لفائدة الس د))) مساحة)

لبطاقة) الحامل  ( الحسين،) عناد 

.WA00352P(التعريف الوطن ة

22

)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/173(

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى تيزي نلحسن أعق ذي عقد)

املتواجد) ( (،214 رقم) ضنن  ملك ة 

دائرة) الزراردة،) الت9اب ة  بالجناعة 

من تاريخ) ابتداء) ( اقل م تازة،) تاهلة،)

نون 9) (( الى غاية) (،2022 أكتوار) (31

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الت9  ص 

 0.566( منه من أجل سقي مساحة)

هكتارا لفائدة الس د))ال وبي عبد هللا))

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z282421

23
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)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/1741

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرسم) موضوع  ال 9نيشة  املسمى 

كراء) عقد  ذي  (54/881 العقاري)

املتواجد) ( (،2022 يول و) (1( بتاريخ)

دائرة) بوشابل،) الت9اب ة  بالجناعة 

قرية با محند،)اقل م تاونات،))ابتداء)

من تاريخ)31)أكتوار)2022،)الى غاية)

بحث علني في شأن) ( (،2022 نون 9) ((

وجلب) بئ9  بانجاز  الت9  ص  مشروع 

منه من أجل االستعنال املنزلي) املاء)

 ( ( مساحة) وسقي  املاش ة  وارواء)

العشني) ( الس د) لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  عثنان 

.C43726((الوطن ة

24

)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/1742

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

ب ع) عقد  ذي  جدية  حس  املسمى 

املتواجد بالجناعة) (،116 ضنن رقم)

اقل م) تازة،) دائرة  كلدمان،) الت9اب ة 

أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء) ( تازة،)

2022،)الى غاية)))نون 9)2022،))بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة)0.5372)هكتارا))لفائدة)

الحامل) ( القوبع نور الدين،) ( ( الس د)

.Z3(1355(لبطاقة التعريف الوطن ة
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)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/1744

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

ملك ة) عقد  ذي  بو  نة  املسمى 

ضنن برقم))31،)املتواجد بالجناعة)

واد) دائرة  الغرا ة،) غ اتة  الت9اب ة 

من تاريخ) ابتداء) اقل م تازة،) أمل ل،)

نون 9) (( الى غاية) (،2022 أكتوار) (31

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الت9  ص 

 2.07 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

علوي) مراني  ( الس د) لفائدة  هكتارا 

عبد املالك،)الحامل لبطاقة التعريف)

.C23728(الوطن ة
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)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (11 بتاريخ) (2022/1745

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

عقد) ذي  (1 عين  لوف) ( املسمى)

املتواجد) (،186 بعدد) ضنن  ملك ة 

دائرة) لنت،) بني  الت9اب ة  بالجناعة 

تاريخ) من  ابتداء) تازة،) اقل م  تازة،)

نون 9) (( الى غاية) (،2022 أكتوار) (31

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2022

منه) الت9  ص بانجاز بئ9 وجلب املاء)

وارواء) املنزلي  االستعنال  أجل  من 

املاش ة،))لفائدة الس د))حورية اللبي)

الحامل لبطاقة التعريف) ومن معها،)

.Z2(723(الوطن ة
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)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1743)بتاريخ)11)أكتوار)2022 

املسمى)) العقار  على  س جرى  الذي 

رقم) امللك ة  شهادة  ذي  (30-3 فرح)

بالجناعة) املتواجد  (،6(/161565

موالي) دائرة  روا�سي،) سبع  الت9اب ة 

يعقوب،)اقل ننوالي يعقوب،)ابتداء)

من تاريخ)31)أكتوار)2022،)الى غاية)

بحث علني في شأن) ( (،2022 نون 9) ((

مشروع الت9  ص بانجاز ثقب وجلب)

املاء)منه من أجل سقي مساحة)1.80 

هكتارا))لفائدة الس د الكني9ي محند،)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.SH56064
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/1746)بتاريخ)12)أكتوار))2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

-أ ذي الرسم العقاري عدد) (3 مرحبا)

بالجناعة) املتواجد  (6(/161764

موالي) دائرة  روا�سي،) سبع  الت9اب ة 

يعقوب،)إقل م موالي يعقوب،)ابتداء)

إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((

مشروع الت9  ص بإجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

عبد) الس د  لفائدة  هكتارا  (2.0202

الكريم بي الحامل لبطاقة التعريف)

.D6336(6(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (12 بتاريخ) (2022/1747

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

شهادة) ذي  (1-2 دنانة) املسمى 

املتواجد) (،21/64171 ( امللك ة عدد)

الغرا ة،) غ اتة  الت9اب ة  بالجناعة 

ابتداء) إقل م تازة،) دائرة واد أمل ل،)

إلى) (2022 أكتوار) (31 تاريخ) من 

بحث علني في) (2022 نوفن 9) (( غاية)

ثقب) بإجاز  الت9  ص  شأن مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

لفائدة) هكتارات  (6.(204 مساحة)

الس د غل ل الطاهر الحامل لبطاقة)

.Z7(180(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (12 بتاريخ) (2022/174(

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى موحزا إ)1-20)موضوع الرسم)

ذي عقد) (21/(2762 العقاري عدد)

 26/07/2022 بتاريخ) محرر  كراء)

غ اته) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

إقل م) أمل ل،) واد  دائرة  الغرا ة،)

أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء) تازة،)

2022)إلى غاية)))نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من أجل) منه،) بإجاز بئ9 وجلب املاء)

هكتارا) (1.8611 مساحة) سقي 

لفائدة الس د القروطي عبد الرح م)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z203134

31
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (12 بتاريخ) (2022/1750

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى املطامر ذي عقد ملك ة عدد)

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (314

الغوازي،)دائرة قرية با محند،)إقل م)

أكتوار) (31 من تاريخ) ابتداء) تاونات،)

2022)إلى غاية)))نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

بإجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

املاش ة) وارواء) املنزلي  االستعنال 

الحق) عبد  الدبيش  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G126864
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (12 بتاريخ) (2022/1780

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

شراء) عقد  ذي  لقروشة  املسمى 

بالجناعة) املتواجد  (45 بعدد) ضنن 

إقل م) تازة،) دائرة  كلدمان،) الت9اب ة 

أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء) تازة،)

2022)إلى غاية)))نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإجاز 

هكتارا) (0.1777 أجل سقي مساحة)

ادريس) صالح  بن  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z422575
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/1558)بتاريخ)11)أكتوار))2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (V63 السالم)

بالجناعة) املتواجد  (67/7024 عدد)

باشوية عين) الت9اب ة عين تاوجدات،)

ابتداء) الحاجب،) إقل م  تاوجدات،)

إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

بنزينة) الس د  لفائدة  هكتارا  (0.01

عبد العالي الحامل لبطاقة التعريف)

.GK410(1(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (11 بتاريخ) (2022/1767

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  (1-1 اباحن ني) املسمى 

املتواجد) (67/26384 عدد) العقاري 

بالجناعة الت9اب ة لقصر،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقل م  تاوجدات،)

إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((

مشروع الت9  ص بإجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

الس د) لفائدة  هكتارا  (2.0003

الحامل) وسك نة  سناء) مرابطي 

 A371330(لبطاقة التعريف الوطن ة

.A3(5228و

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (11 بتاريخ) (2022/1728

العقارين) على  الذي س جرى  (2022

املسن ين ابردي ذي عقدي شراء)ض)

املتواجدين) (،43( وعدد) (1(7 بعدد)

دائرة) بالجناعة الت9اب ة راس جي9ي،)

ابتداء) الحاجب،) إقل م  اكوراي،)

إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 ))نوفن 9)

وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 

املاء)منه،)من أجل االستعنال املنزلي)

الس د) لفائدة  الدواجن  وترا ة 

معه) ومن  الت جاني  مشروع  اضبار 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D362788

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (12 بتاريخ) (2022/1781

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى بئ9 سفان ذي الرسم العقاري)

67/26326)املتواجد بالجناعة) عدد)

الت9اب ة ايت نعنان،)دائرة الحاجب،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقل م 

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 أكتوار) (31

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإجاز ثقب وجلب املاء)منه،)

وإرواء) املنزلي  االستعنال  أجل  من 

3)هكتارات) مساحة) وسقي  املاش ة 

مصطفى) معنري  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D716101

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) ( بنوجب قرار أصدره مدير)

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (11 بتاريخ) (2022/1732

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

شهادة) ذي  الحوتي  بالد  املسمى 

املتواجد) (67/11703 عدد) امللك ة 

دائرة) بالجناعة الت9اب ة تنشاشاط،)

ابتداء) الحاجب،) إقل م  اكوراي،)

إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 ))نوفن 9)

مشروع الت9  ص بإجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

الحوتي) الس د  لفائدة  هكتارات  (2

التعريف) لبطاقة  الحامل  سع د 

.D4((456(الوطن ة

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج2022/1687)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الطالب) أوالد  املسمى  الجناعي 

التابع) الطالب  أوالد  املسمى  باملكان 

للجناعة السالل ة أوالد الطالب ذي)

بتاريخ (85 رقم) اإلستغالل   شهادة 

املتواجد) (2022 أغسطس) (10  

ق ادة) ( الحدادة) الت9اب ة  بالجناعة 

أحواز) دائرة  القن طرة،) أحواز 

ابتداء) القن طرة  إقل م  القن طرة،)

إلى غاية) أكتوار2022) (24 من تاريخ)

2022)بحث علني في شأن) 4)نوفنن 9)

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)

بوجنعة) الس د  لفائدة  ( هكتارا) (1

التعريف) لبطاقة  الحامل  الخنوس 

.AB4202((الوطن ة

 39
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022 4)أكتوار) )2022/168)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جري  الذي 

العقاري عدد) أوالد فرج ذي الرسم 

بالجناعة) املتواجد  (R/23306

دائرة الشراردة)) الت9اب ة بي9 الطالب،)

من) ابتداء) قاسم،) س دي  إقل م 

غاية إلى  (2022 أكتوار) (24  تاريخ)

 2)نوفنن 9)2022)بحث علني في شأن)

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة سقي  أجل  من  منه  (  املاء)

زينب) الس دة  لفائدة  هكتارا  (7  

لبطاقة) الحاملة  معها  ومن  السطار 

.GK62040(التعريف الوطن ة

 40 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج0)2022/16)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

املطلب) ذي  مل لح  املسمى  بامللك 

الكائن بدوار كومة) (30/34644 عدد)

املسناة) الجناعي  التحف ظ  منطقة 

مصنودة املتواجد بالجناعة الت9اب ة)

وزان،)) وزان،إقل م  دائرة  مصنودة،)

 2022 أكتوار) (24 تاريخ) من  ابتداء)

إلى غاية)2)نوفنن 9)2022)بحث علني)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ( بئ9 وجلب املاء)

مساحة)1,2556)هكتارا لفائد الس د)

عبد القادر كنفاوي الحامل لبطاقة)

. A582572(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2022 4)أكتوار) 4)2022/16)بتاريخ)
الجناعي) العقار  على  س جري  الذي 
الرسم) ذي  سنانة  بني  بالد  املدعو 
باملكان) (30/471(3 عدد) العقاري 
للجناعة) التابع  سنانة  املسمى 
شهادة) ذي  سنانة  بني  السالل ة 
إدارية رقم)11)بتاريخ)14)يول و)2022 
عين) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 
دائرة) الدفالي،) عين  الدفالي،ق ادة 
قاسم،)) س دي  الغرب،إقل م  تالل 
ابتداء)من تاريخ)24)أكتوار)2022)إلى)
2022)بحث علني في) 2)نوفنن 9) غاية)
شأن مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب)
وجلب املاء))منه من أجل اإلستعنال)
املنزلي لفائدة الس دة الشريف ريام)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GN103126
42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
لسبو) املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ) ح.ج3)2022/16)  رقم 

الذي س جري على) (2022 أكتوار) (4  
العقاري) بالرسم  الجناعي  العقار 
 2( اإلداري) )التحديد  (30/37766
دوار) مزارع  املسمى  باملكان  سابقا))
أوالد اشبل التابع للجناعة السالل ة)
اشبانات ذي شهادة اإلستغالل رقم)
100)بتاريخ)28)يول و)2022)املتواجد)
بالجناعة الت9اب ة بي9 الطالب،)ق ادة)
الشراردة،) الطالب،دائرة  بي9  تكنة 
إقل م س دي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)
24)أكتوار)2022)إلى غاية)2)نوفنن 9)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022
املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 
منه من أجل سقي مساحة)7)هكتارا))
لفائدة الس د  الد السريتي الحامل)
 G101(66(لبطاقة التعريف الوطن ة
43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج1)2022/16)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الرسم) ذي  علي  جنان  املسمى 

الكائن) (30/345(4 عدد) العقاري 

بدوار كرينات الواد بالجناعة الت9اب ة)

دائرة الشراردة،) زيرارة،ق ادة زيرارة،)

إقل م س دي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

24)أكتوار)2022)إلى غاية)2)نوفنن 9)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

منه من أجل))سقي مساحة)2,3577 

محند) جلول  الس د  لفائدة  هكتارا 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G20(0

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (6 بتاريخ) ح.ج2022/1718)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الرسم) ذي  (27( اكدال) املسمى 

املتواجد) (13/28(4( عدد) العقاري 

سل نان،) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

س دي) باشوية  (،5 اإلدارية) امللحقة 

سل نان،)) س دي  إقل م  سل نان،)

 2022 أكتوار) (26 تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (4 إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء))منه من أجل غسل)

 الس ارات لفائدة الس د الهبهاب احند

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA4046(

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (6 بتاريخ) ح.ج2022/1722)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

املسمى بونعجة ذي الرسم العقاري)

الكائن بقب لة أوالد) (R/16081 عدد)

يحيى بالجناعة الت9اب ة دار بلعامري،)

س دي) دائرة  (، بلعامري) دار  ق ادة 

سل نان،)) س دي  سل نان،إقل م 

 2022 أكتوار) (26 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2022 نوفنن 9) (4 غاية) إلى 

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (3,1646 مساحة) أجل سقي 

العربي) الدرويش  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA26638

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (6 بتاريخ) ح.ج2022/1721)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الرسم) ذي  (532 القدس) املسمى 

املتواجد) (30/1667 عدد) العقاري 

قاسم،) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

س دي) 3،باشوية  اإلدارية) امللحقة 

ابتداء) ( قاسم،إقل م س دي قاسم،)

إلى غاية) (2022 أكتوار) (26 من تاريخ)

2022)بحث علني في شأن) 4)نوفنن 9)

وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 

منه من أجل غسل الس ارات) ( املاء)

الك حل) الهادي  عبد  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK216(3
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
أكتوار) (6 ح.ج2022/1725تاريخ)
العقار) على  س جري  الذي  (2022
عبد) بن  محند  أوالد  بالد  املسمى 
عدد) العقاري  الرسم  ذي  السالم 
أوالد) بقب لة  الكائن  (R/10066
الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  امحند 
بن) أوالد  ق ادة  حنادي،) بن  أوالد 
حنادي،دائرة س دي سل نان،إقل م)
تاريخ) من  ابتداء) ( سل نان،) س دي 
26)أكتوار)2022)إلى غاية)4)نوفنن 9)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022
املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 
منه من أجل سقي مساحة)12)هكتارا)
حجاج) املج د  عبد  الس د  لفائدة 
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK25374
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 
ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 
 2022 4)أكتوار) 2022/1671)بتاريخ)
الجناعي) العقار  على  س جرى  الذي 
املدعو حكوش باملكان املسمى حكوش)
املغايثة) السالل ة  للجناعة  التابع 
فرقة العساملة ذي شهادة إدارية عدد)
23)بتاريخ))1)سبتن 9)2022)املتواجد)
الط بي) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 
س دي) باشوية  (2 اإلدارية) امللحقة 
من) ابتداء) القن طرة،) إقل م  الط بي 
 2 غاية) إلى  (2021 24)أكتوار) تاريخ)
شأن) في  علني  بحث  (2022 نوفن 9)
مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
بوعزة) الس د  لفائدة  هكتارا  (1.80
لبطاقة) الحامل  الكع�سي ومن معه 

.G372744(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 5)أكتوار) 2022/1701)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 
العقاري) الرسم  ذي  القطارات 

الشراردة) بقب لة  الكائن  (R/31677

بالجناعة) املتواجد  القطارات  دوار 

دائرة) زيرارة  ق ادة  زيرارة  الت9اب ة 

الشراردة إقل م س دي قاسم،)ابتداء)

إلى غاية) (2021 25)أكتوار) من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) (3

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

40)1.0)هكتارا لفائدة الس د محند)

التعريف) لبطاقة  الحامل  جلول 

.G20(0(الوطن ة

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 5)أكتوار) 2022/1702)بتاريخ)

الجناعي) العقار  على  س جرى  الذي 

 30/4802( العقاري) الرسم  ذي 

التابع) سابقا)) (38 )التحديد اإلداري)

ذي) (2 زيرارة) السالسلة  للجناعة 

بتاريخ) (78 رقم) االستغالل  شهادة 

بالجناعة) املتواجد  (2022 يول و) (5

بي9) تكنة  ق ادة  الطالب  بي9  الت9اب ة 

الطالب دائرة الشراردة إقل م س دي)

25)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

2021)إلى غاية)3)نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)3.6156)هكتارا لفائدة)

الس د نفاتي الج اللي الحامل لبطاقة)

.G62457(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 5)أكتوار) 2022/1705)بتاريخ)

الكيش ة) الذي س جرى على األرض 

الكائنة بنزارع ايت مسعود) البورية 

ذات تنازل عن حق ضنن بعدد)426 

 27 بتاريخ) (15 عدد) األمالك  كناش 

بالجناعة) املتواجدة  (2010 ديسن 9)

الت9اب ة تكنة ق ادة تكنة بي9 الطالب)

دائرة الشراردة إقل م س دي قاسم،)

 2022 25)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (3 إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

لفائدة) هكتارا  (3.50 مساحة) سقي 

الس د بومكتي أحند الحامل لبطاقة)

.G150150(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 6)أكتوار) 2022/1720)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

به ة)))ذي الرسم العقاري))30/255 

س دي) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

باشوية) (4 اإلدارية) امللحقة  قاسم 

تاريخ) من  ابتداء) قاسم،) س دي 

نوفن 9) (4 إلى غاية) (2021 26)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

من أجل سقي حديقة املنزل مساحتها)

مخيزني) الس د  لفائدة  هكتار  (0.01

التعريف) لبطاقة  الحامل  فؤاد 

.GK3(66((الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 4)أكتوار) )2022/166)بتاريخ)

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

دوار) بت9اب  العزيب ة  املسمى  باملكان 

تتعلق) إدارية  الصبان ين ذي شهادة 

 18 بتاريخ) (3752 رقم) باالستغالل 

أغسطس)2022)املتواجدة بالجناعة)

دائرة) زومي  ق ادة  زومي  الت9اب ة 

تاريخ) من  ابتداء) إقل م وزان،) زومي 

نوفن 9) (2 إلى غاية) (2022 24)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

املنزلي) االستعنال  أجل  من  منه،)

وإرواء)املاش ة لفائدة الس د امحند)

التعريف) لبطاقة  الحامل  صبان 

.LC51044(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 4)أكتوار) 2022/1673)بتاريخ)

الجناعي) العقار  على  س جرى  الذي 

الجناعة) أرض  من  جزء) املدعو 

املسمى) باملكان  املريجة  السالل ة 

السالل ة) للجناعة  التابع  املريجة 

رقم) االستغالل  شهادة  ذي  املريجة 

76)بتاريخ)15)سبتن 9)2022)املتواجد)

الت9اب ة لال م نونة ق ادة) بالجناعة 

إقل م) م نونة  لال  دائرة  م نونة  لال 

القن طرة،)ابتداء)من تاريخ)24)أكتوار)

2022)إلى غاية)2)نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)0.4223)هكتارا لفائدة)

الس د رش د الحجام الحامل لبطاقة)

.GB133(47(التعريف الوطن ة
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20935 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 4)أكتوار) 2022/1677)بتاريخ)

التابع) العقار  على  س جرى  الذي 

هلواس) أوالد  السالل ة  للجناعة 

عدد) إيجار  عقد  ذي  والعكارشة 

 2013 ماي) (2( بتاريخ) (123/13

أوالد) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

دائرة) القن طرة  أحواز  ق ادة  سالمة 

القن طرة،) إقل م  القن طرة  أحواز 

 2022 24)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (2 إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

الس د احند لقزيعي الحامل لبطاقة)

.G130(78(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 4)أكتوار) 2022/1680)بتاريخ)

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

املسناة حومة التشار التحتي الكائنة)

عقد) ذات  الكبي9ة  الغابة  بنزارع 

بتاريخ فالح ة  أرض ة  قطعة   ب ع 

 11)ف 9اير))201)املتواجدة بالجناعة)

دائرة) تروال  ق ادة  ازغي9ة  الت9اب ة 

من) ابتداء) وزان،) إقل م  ( الوحدة)

غاية إلى  (2022 24)أكتوار)  تاريخ)

2022)بحث علني في شأن)  2)نوفن 9)

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
هكتار لفائدة الس د حن د الغناري)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM42447
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 4)أكتوار) 2022/1685)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (35 أكدال)

 13/27514)املتواجد بالجناعة الت9اب ة

 5 اإلدارية) امللحقة  سل نان  س دي 

باشوية س دي سل نان إقل م س دي)

سل نان،)ابتداء)من تاريخ)24)أكتوار)

2022)إلى غاية)2)نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من أجل) منه،) بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

غسل الس ارات لفائدة الس د حن د)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحشالفي 

.G10(3(((الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) 2022/1647)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  البحراوي  بالد 

سف ان) بقب لة  الكائن  (R/16725

بحارة) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

ع اد) أوالد  بحارة  ق ادة  ع اد  أوالد 

إقل م) الغرب  الثالثاء) سوق  دائرة 

القن طرة،)ابتداء)من تاريخ)21)أكتوار)

 2022 أكتوار) (31 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتارات  (4 مساحة) سقي 

الس د محند ال وبي الحامل لبطاقة)

.V114576(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022 3)أكتوار)  2022/1648)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

R/14022كزول ة)1)ذي الرسم العقار 

س دي) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

بنننصور) ق ادة  بنننصور  محند 

القن طرة،) إقل م  بنننصور  دائرة 

 2022 21)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2022 أكتوار) (31 غاية) إلى 

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

3.3126)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

الس د محند ال وبي الحامل لبطاقة)

.V114576(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) )2022/164)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  بوغبي9ة  عين 

القباب) بدوار  الكائن  (30/27835

توغ لت) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

ق ادة الخنيشات دائرة ورغة إقل م)

تاريخ) من  ابتداء) قاسم،) س دي 

21)أكتوار)2022)إلى غاية)31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

هكتار) (1.50 من أجل سقي مساحة)

الحامل) زياني  محند  الس د  لفائدة 

.G(3672(لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) 2022/1650)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

شهادة) ذي  (2 بركات) املسمى  امللك 

إدارية عدد)2)2)بتاريخ)25)أغسطس)

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (2022

بهت) دائرة  مختار  ق ادة  ارم الت 

إقل م س دي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

21)أكتوار)2022)إلى غاية)31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3.0540 

هكتار لفائدة الس د م لود بن عبوا ة)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G50336
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) 2022/1652)بتاريخ)

الجناعي) العقار  على  س جرى  الذي 

املسمى) باملكان  الزمراني  املدعو 

السالل ة) للجناعة  التابع  الزمراني 

أوالد انصر فرقة الحزامطة ذي شهادة)

املتواجد) (1(/2022 عدد) إدارية 

الط بي) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

س دي) باشوية  (2 اإلدارية) امللحقة 

من) ابتداء) القن طرة،) إقل م  الط بي 

 31 إلى غاية) (2022 21)أكتوار) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 أكتوار)

وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

الس د) لفائدة  هكتارا  (0.3(48

لبطاقة) الحامل  عناري  املفضل 

.G240734(التعريف الوطن ة
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عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20936

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) 2022/1651)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

بالد فن غر ذي الرسم العقاري عدد)

الكائن بقب لة أوالد يحيى) (R/44551

أوالد) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

حنادي) بن  أوالد  ق ادة  حنادي  بن 

إقل م س دي) دائرة س دي سل نان 

سل نان،)ابتداء)من تاريخ)21)أكتوار)

 2022 أكتوار) (31 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

3.5214)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

الس د لف ت ادريس الحامل لبطاقة)

.GA15825(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 4)أكتوار) 2022/1665)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

الرسم) ذي  (VI زرار) املسمى  امللك 

الكائن) (R/20213 عدد) العقاري 

ب ع) عقد  ذي  امحند  أوالد  بقب لة 

املتواجد)  2021 أبريل) (8 بتاريخ)

حنادي) بن  أوالد  الت9اب ة  بالجناعة 

ق ادة أوالد بن حنادي دائرة س دي)

سل نان،) س دي  إقل م  سل نان 

 2022 24)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (3 إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

مساحة)4.4665)هكتار لفائدة الس د)

لبطاقة) الحامل  املج د حجاج  عبد 

.GK25374(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) )2022/163)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

147)ذي الرسم العقاري عدد) الفتح)

طنجة) بطريق  الكائن  (30/6028

س دي) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

 4 اإلدارية) امللحقة  قاسم  قاسم 

إقل م س دي) باشوية س دي قاسم،)

21)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء) قاسم 

 2022 أكتوار) (31 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

غسل الس ارات لفائدة الس د محند)

التعريف) لبطاقة  الحامل  لشهب 

.GK453(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) 2022/1640)بتاريخ)

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

ذات) (22 املسناة بستان زيتون رقم)

  30/24(12 عدد) العقاري  الرسم 

املتواجدة بالجناعة الت9اب ة ملجاعرة)

إقل م) ( ق ادة ملجاعرة دائرة الوحدة)

21)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء) وزان،)

 2022 أكتوار) (31 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

مساحة) وسقي  املنزلي  االستعنال 

محند) الس د  لفائدة  هكتار  (0.50

بن العربي الحامل لبطاقة التعريف)

.GM25501(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) 2022/1641)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

األمل)2-12))ذي الرسم العقاري عدد)

األمل) بتجزئة  الكائن  (13/14836

املتواجد بالجناعة الت9اب ة القن طرة)

الساكن ة) دائرة  (( اإلدارية) امللحقة 

تاريخ) من  ابتداء) القن طرة،) إقل م 

21)أكتوار)2022)إلى غاية)31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

لفائدة) الس ارات  غسل  أجل  من 

الس د يوسف زريول الحامل لبطاقة)

.Z132781(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022 3)أكتوار) 2022/1642)بتاريخ)

الجناعي) العقار  على  س جرى  الذي 

املدعو الزمراني باملكان املسمى أوالد)

ناصر التابع للجناعة السالل ة أوالد)

شهادة) ذي  الحزامطة  فرقة  انصر 

املتواجد) (16/2022 عدد) إدارية 

الط بي) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

دائرة) باشوية  (2 اإلدارية) امللحقة 

القن طرة،) إقل م  الط بي  س دي 

 2021 21)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء)

إلى غاية)31)أكتوار)2022)بحث علني)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتارا  (0.0(35 مساحة)

الس د  الد الفزعة الحامل لبطاقة)

.IR8072(2(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبتن 9) (28 بتاريخ) (2022/160(

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  (271 أكدال) املسمى 

املتواجد)  13/28(41 عدد) العقاري 

سل نان) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

س دي) باشوية  (2 اإلدارية) امللحقة 

سل نان،) س دي  إقل م  سل نان 

 2022 18)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء)

إلى غاية)28)أكتوار)2022)بحث علني)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

من أجل غسل) منه،) بئ9 وجلب املاء)

االاله) الس د عبد  لفائدة  الس ارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ازرقان 

.GA103665(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بنوجب قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2022/1726 

بتاريخ)6)اكتوار)2022،)الذي س جري))

 1 عالم) املسمى  املسمى  العقار  على 

 30/28757 ذي الرسم العقاري رقم)

((،2016 يناير) (26 بتاريخ) وعقد كراء)

س دي) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

باشوية) (،5 االدارية) ملحقة  قاسم،)

اقل م س دي قاسم،)) س دي قاسم،)

((،2022 أكتوار) (26 من تاريخ) ابتداء)

2022،)بحث علني) ( نون 9) (4 الى غاية)

بانجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل غسل)

وراش) لفائدة الس د)ة)) ( الس ارات،)

حن د،))الحامل))ة))لبطاقة التعريف)

.GK4045(الوطن ة رقم
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20937 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بنوجب 
ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 
2022/1727)بتاريخ)6)اكتوار)2022،)
على العقار الجناعي) ( الذي س جري)
انصر) اوالد  ( املسمى) باملكان  ازدغ 
التابع للجناعة السالل ة أوالد انصر)
 18 الحزامطة ذي شهادة ادارية رقم)
بتاريخ)24)أغسطس)2022،))املتواجد)
الط بي،) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 
س دي) باشوية  (،2 االدارية) امللحقة 
من) ابتداء) ( اقل م القن طرة،) ط بي،)
غاية) الى  ( (،2022 أكتوار) (26 تاريخ)
بحث علني في شأن) (،2022 ( نون 9) (4
مشروع الت9  ص بانجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
0.10)هكتارا لفائدة الس د)ة))يصورة)
لبطاقة) )ة)) الحامل) ( السالم،) عبد 

.G41662((التعريف الوطن ة رقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بنوجب 
ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 
)2022/172)بتاريخ)6)اكتوار)2022،)
على العقار الجناعي) ( الذي س جري)
املسمى) باملكان  الساحبين  املدعو 
السالل ة) للجناعة  التابع  السحابين 
السحابين ذي شهادة االستغالل رقم)
(((،2022 أغسطس) (24 بتاريخ) (278
دار) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 
دائرة) ق ادة العسلوجي،) العسلوجي،)
ابتداء) ( قاسم،) س دي  اقل م  بهت،)
من تاريخ)26)أكتوار)2022،))الى غاية)
بحث علني في شأن) (،2022 ( نون 9) (4
مشروع الت9  ص بانجاز ثقب وجلب)
مساحة سقي  أجل  من  منه،)  املاء)
5)هكتارات لفائدة الس د)ة))السكومة)
محند)،))الحامل))ة))لبطاقة التعريف)

.GN54187(الوطن ة رقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بنوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1730)بتاريخ)6)اكتوار)2022،)

املسمى))) العقار  على  ( س جري) الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  امي9  ملك 

657)/70،)الكائن بقب لة اوالد يحيى)

اوالد) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

ق ادة أوالد بن حنادي) بن حنادي،)

اقل م س دي) دائرة س دي سل نان،)

سل نان،))ابتداء)من تاريخ)26)أكتوار)

(،2022 ( نون 9) (4 غاية) الى  ( (،2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)2.5703))هكتارا لفائدة)

عواد،)) معزاوي  محند  الس د)ة))

الحامل))ة))لبطاقة التعريف الوطن ة)
.G11173(رقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بنوجب قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2022/1731 
بتاريخ)6)اكتوار)2022،)الذي س جري))

على العقار الجناعي التابع للجناعة)

شهادة) ذي  املرادسة  السالل ة 

أغسطس) (17 بتاريخ) (50 ادارية رقم)

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (،2022

دائرة) الصفافعة،)ق ادة الصفافعة،)

سل نان،) س دي  اقل م  القصيبة،)

((،2022 أكتوار) (26 من تاريخ) ابتداء)

2022،)بحث علني) ( نون 9) (4 الى غاية)

بانجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتارا  ( (0.8875 مساحة)

الحامل) فاطنة الزرهوني،) الس د)ة))

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة  )ة))

.GA30781
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بنوجب قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2022/1733 

الذي) (،2022 اكتوار) (6 بتاريخ)

على العقار املسمى م نونة) ( س جري)

(،H/7 رقم) العقاري  الرسم  ذي 

املتواجد بالجناعة الت9اب ة اوالد بن)

حنادي،) بن  أوالد  ق ادة  حنادي،)

اقل م س دي) دائرة س دي سل نان،)

سل نان،)ابتداء)من تاريخ)26)أكتوار)

(،2022 ( نون 9) (4 غاية) الى  ( (،2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتارا  (3.20 مساحة) سقي 

الحامل) امشيش،) فت حة  الس د)ة))

رقم) الوطن ة  التعريف  لبطاقة  )ة))

.GA41680
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

2022/1700)بتاريخ)5)اكتوار)2022،)

على العقار الجناعي) ( الذي س جري)

املدعو القراط باملكان املسمى القراط)

التابع للجناعة السالل ة القراط ذي)

شهادة االستغالل رقم)260،)بتاريخ)8 

أغسطس)2022،)املتواجد بالجناعة)

بهت،) دائرة  العسلوجي،) دار  الت9اب ة 

اقل م س دي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

نون 9)) (3 الى غاية) ( (،2022 أكتوار) (25

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الت9  ص 

منه،)من أجل سقي مساحة)1)هكتارا)

حريدة،) محند  الس د)ة)) لفائدة 

الحامل))ة))لبطاقة التعريف الوطن ة)

.GN11143(رقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بنوجب 
ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 
2022/1724)بتاريخ)6)اكتوار)2022،)
املسمى) العقار  على  ( س جري) الذي 
بالد الش خ عبد السالم)2)ذي الرسم)
الكائن) (،R/16148 رقم) العقاري 
كراء) عقد  وذي  الصفافعة،) بقب لة 
املتواجد) (،2021 يول و) فاتح  بتاريخ 
ق ادة) الت9اب ة القصيب ة،) بالجناعة 
اقل م) القصيب ة،) دائرة  القصيب ة،)
تاريخ) من  ابتداء) سل نان،) س دي 
نون 9)) (4 الى غاية) ( (،2022 أكتوار) (26
بحث علني في شأن مشروع) (،2022
املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الت9  ص 
منه،)من أجل سقي مساحة))1.734 
 ZKM AGRI شركة) لفائدة  هكتارا 
منثلة في شخص منثلها) (SARL AU
بركاش) محند  الس د  القانوني 
الحامل))ة))لبطاقة التعريف الوطن ة)

.A702226(رقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بنوجب قرار أصدرته مديرة وكالة)
الحوض لسبو رقم ح.ج)2022/1707 
الذي) (،2022 اكتوار) ( بتاريخ5)
س جري))على العقار املسمى الج اللي)
العقاري) الرسم  ذي  (5 رقم) بلهدفة 
اوالد) بقب لة  الكائن  (R/526( رقم)
الت9اب ة) املتواجد بالجناعة  امحند،)
ق ادة تكنة بي9 الطالب) بي9 الطالب،)
دائرة الشراردة،)اقل م س دي قاسم،)
((،2022 أكتوار) (25 من تاريخ) ابتداء)
2022،)بحث علني) ( نون 9) (3 الى غاية)

بانجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

سقي مساحة هكتارا لفائدة السادة)

الوناس) نب ل  الوناس،) الط ب  ابو 

ومحند بلهدفة الحاملين)))ة))لبطاقة)

GK87570 رقم) الوطن ة   التعريف 

.GK637(و(GK67040(و(
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عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20938

 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بنوجب قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)2022/1761 

الذي) (،2022 اكتوار) ( (10 بتاريخ)

الفالح ة) القطعة  على  ( س جري)

اعزيب) بنزارع  الكائنة  الجيش ة 

املنفعة) حق  عن  تنازل  ذات  الن هي 

((،2006 أكتوار) (13 والتصرف بتاريخ)

املتواجد بالجناعة الت9اب ة سلفات،)

ق ادة زكوطة،)دائرة الشراردة،)اقل م)

 31 من تاريخ) ابتداء) ( س دي قاسم،)

نون 9)) (( غاية) الى  ( (،2022 أكتوار)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الت9  ص 

 3.50 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارا لفائدة الس د)ة)حن د العولة)

الحامل))ة))لبطاقة التعريف الوطن ة)

.D130730(رقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

اكتوار) (10 بتاريخ) (2022/1760

العقار) على  ( الذي س جري) (،2022

بن) الط ب  بن  احند  ورثة  املسمى 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  العنرية 

بالجناعة) ملتواجد  ( (،30/3(473

الت9اب ة صفصاف،)ق ادة صفصاف،)

دائرة الغرب بني ملك،))اقل م س دي)

أكتوار) (31 من تاريخ) ابتداء) ( قاسم،)

(،2022 ( نون 9) (( غاية) الى  ( (،2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

من أجل) منه،) بانجاز بئ9 وجلب املاء)

الس د)ة) لفائدة  الس ارات،) غسل 

لبطاقة) )ة)) الحامل) العنرية  حنو 

.G25433(التعريف الوطن ة رقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بنوجب قرار أصدرته مديرة وكالة)
الحوض لسبو رقم ح.ج)2022/1764 
الذي) (،2022 اكتوار) (10 بتاريخ)
الجناعي) العقار  على  ( س جري)
الزهانة) السالل ة  الجناعة  املنلوك 
الوضع ة) تسوية  ايجار  عقد  ذي 
رقم) لالستغالل  واملال ة  القانون ة 
415/22)ملف رقم))1754)بتاريخ)23 
أغسطس)2022،))املتواجد بالجناعة)
احواز) ق ادة  الحدادة،) الت9اب ة 
))ابتداء) ( الق نطرة،)اقل م القن طرة،)
من تاريخ)31)أكتوار)2022،))الى غاية)
بحث علني في شأن) (،2022 ( نون 9) ((
مشروع الت9  ص بانجاز ثقب وجلب)
مساحة)) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
0.17هكتارا لفائدة الس د)ة))السايح)
لبطاقة) )ة)) الحامل) السعودي 

.G2801((التعريف الوطن ة رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير)) أصدره  قرار  بنوجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
أكتوار) (10 بتاريخ) ح.ج2022/1758)
القطعة) على  س جري  الذي  (2022
الواقعة) تنشعة  املسناة  األرض ة 
لدوار) التابع  ثعلبة  دوار  بنزارع 
بعقار) واعت9اف  إقرار  ذات  امود 
كناش) (06 صح فة) (06 ضنن بعدد)
ماي) (25 بتاريخ) (06 رقم) األمالك 
الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (2022
مقريصات،))ق ادة مقريصات،)دائرة)
من) ابتداء) وزان  إقل م  مقريصات،)
 ( غاية) إلى  أكتوار2022) (31 تاريخ)
شأن) في  علني  بحث  (2022 نوفنن 9)
وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 
)منه من أجل اإلستعنال املنزلي) املاء)
)لفائدة الس د محند) وإرواء)املاش ة)
املسعودي الحامل لبطاقة التعريف)

.GM162(03((الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (11 بتاريخ) ح.ج2022/1713)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

مطلب) ذي  السدرة  فدان  املسمى 

16/46012)املتواجد) التحف ظ عدد)

عالل) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

إقل م) ( الخنيسات) دائرة  املصدر،)

 31 تاريخ) من  ابتداء) الخنيسات،)

نوفنن 9) (( غاية) إلى  (2022 أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

)منه) الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

هكتارا) (4 مساحة) سقي  أجل  من 

الحبيب) صندوني  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X16(047
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (11 بتاريخ) ح.ج2022/1716)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الرسم) ذي  لحريزي  فدان  املسمى 

املتواجد) (16/36420 عدد) العقاري 

بالجناعة الت9اب ة مقام الطلبة،)دائرة)

من) ت فلت،إقل م الخنيسات،ابتداء)

 ( غاية) إلى  (2022 أكتوار) (31 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 نوفنن 9)

وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)

0,7781)هكتارا لفائد الس د ازطاط)

عبد الحق الحامل لبطاقة التعريف)

. A351373(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (11 بتاريخ) ح.ج2022/1717)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الرسم) ذي  2ج  اسننطو) املسمى 

املتواجد) (16/556(8 عدد) العقاري 

بالجناعة الت9اب ة آيت علي اولحسن)

الخنيسات،)) ،إقل م  ت فلت،) دائرة 

 2022 أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2022 نوفن 9) (( غاية) إلى 

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أجل) ( بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

هكتارا) ( (0,(51( مساحة) سقي 

نه لة) االدري�سي  الس دة  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AE114242
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (11 بتاريخ) ح.ج)2022/171)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

مطلب) ذي  لحرش  ضاية  املسمى 

املتواجد) (16/231 عدد) التحف ظ 

بويحيى،) آيت  الت9اب ة  بالجناعة 

إقل م) ت فلت،) دائرة  الحجامة،)

تاريخ) من  ابتداء) (  الخنيسات،)

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 أكتوار) (31

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

 2,32 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

هكتارا لفائدة الس د بلنعيزي صالح)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الدين 

.XA35167(الوطن ة
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20939 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (11 بتاريخ) ح.ج2022/1723)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

من) املتكون  لودي  فدان  املسمى 

قطعتين أرضيتين)P1)وP2)ذات رسم)

املتواجد) ص03) (02 ض بعدد) شراء)

الجوهرة،)) عين  الت9اب ة  بالجناعة 

الخنيسات،)) ت فلت،إقل م  دائرة 

 2022 أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء)

إلى غاية)))نوفنن 9)2022)بحث علني)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ( بئ9 وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (0,8805 مساحة)

لبطاقة) الحامل  محند  دكي9  الس د 

.IB152407(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (11 بتاريخ) ح.ج2022/1715)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

عقد) ذي  امغاس  فدان  املسمى 

ضنن) نظائر  بثالث  فدان  قسنة 

املتواجد) (47( صح فة) (10 بعدد)

دائرة) الحنام،) الت9اب ة  بالجناعة 

ابتداء) ( أكلنوس،إقل م  ن فرة،)

إلى غاية (2022 أكتوار) (31  من تاريخ)

2022)بحث علني في شأن)  ))نوفن 9)

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة سقي  أجل  من  منه  (  املاء)

العراقي) الس د  لفائدة  هكتارا  (1  

التعريف) لبطاقة  الحامل  محند 

.V((642(الوطن ة

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج5)2022/16)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

وفرشاشة) فرشاشة  فدان  املسمى 

شراء) عقود  ذات  فرشاشة  وفدان 

وعدد) (86 وعدد) (314 بعدد) ض 

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (307

ت فلت،إقل م) دائرة  الجوهرة،) عين 

تاريخ) من  ابتداء) (  الخنيسات،)

نوفن 9) (2 إلى غاية) (2022 أكتوار) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

)منه) الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

 1,1406 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة الس د اكرينبو زكرياء)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB708(04
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج2022/1708)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الرسم) ذي  بوسكراس  املسمى 

املتواجد) (16/4(30( عدد) العقاري 

الطلبة،) مجنع  الت9اب ة  بالجناعة 

دائرة الخنيسات،إقل م الخنيسات،))

 2022 أكتوار) (24 تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (2 إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ( بئ9 وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (1,2420 مساحة)

الس د شنان عبد هللا الحامل لبطاقة)

.A75651(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديره)) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج2022/1710)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

الرسم) ذي  الحرش  فدان  املسمى 

املتواجد) (16/353(4 عدد) العقاري 

الغندور،) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

دائرة الخنيسات،إقل م الخنيسات،))

 2022 أكتوار) (24 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2022 نوفن 9) (2 غاية) إلى 

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أجل) ( بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (0,44 مساحة) سقي 

الس د الهاكور عسو الحامل لبطاقة)

.X7531(التعريف الوطن ة

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج2022/1711)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

املسمى بويقدارن ذي الرسم العقاري)

))6)16/4)املتواجد بالجناعة) عدد)

دائرة) الت9اب ة س دي عالل املصدر،)

الخنيسات،)) الخنيسات،إقل م 

 2022 أكتوار) (24 تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (2 إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ( بئ9 وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (0,7475 مساحة)

الس د عبد الرزاق بوسحابة والس د)

لبطاقتي) الحاملين  كسكاس  محند 

 UC138(( الوطن ة)  التعريف 

.UC33827و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديره)) أصدره  قرار  بنوجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (4 بتاريخ) ح.ج2022/1712)

العقار) على  س جري  الذي  (2022

املسمى فدان بالد املعطي ذي مطلب)

املتواجد) (81/5241 عدد) التحف ظ 

بالجناعة الت9اب ة مقام الطلبة،)دائرة)

ابتداء) ( الخنيسات،) ت فلت،إقل م 

إلى غاية) (2022 أكتوار) (24 من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) (2

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)

1,0052)هكتارا لفائدة الس د ملغاري)

التعريف) لبطاقة  الحامل  لحسن 

.X104044(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/1682)بتاريخ)3)أكتوار))2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

 254 لشراف ذ عقد شراء)ض بعدد)

ص))28،)املتواجد بالجناعة الت9اب ة)

إقل م صفرو،) دائرة املنزل،) اغزران،)

ابتداء)من تاريخ)21)أكتوار)2022)إلى)

غاية)31)أكتوار)2022،)بحث علني في)

ثقب) إنجاز  الت9  ص  شأن مشروع 

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعنال)

الس د) لفائدة  املاش ة  وارواء) املنزلي 

كجي سع د الحامل لبطاقة التعريف)

.DB61(7(الوطن ة
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عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20940

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/1678)بتاريخ)3)أكتوار))2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (،7 املحندية)

املتواجد بالجناعة) (،41/4882 عدد)

إقل م) دائرة صفرو،) الت9اب ة الواثة،)

أكتوار) (21 من تاريخ) ابتداء) صفرو،)

(،2022 أكتوار) (31 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

إنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتارات  (4 مساحة) سقي 

الس د الصغي9 محند الحامل لبطاقة)

.CB34(22(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/1683)بتاريخ)3)أكتوار))2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  العريم 

بالجناعة) املتواجد  (،41/64848

دائرة) اقورار،) اغبالو  الت9اب ة 

من) ابتداء) صفرو،) إقل م  صفرو،)

غاية) إلى  (2022 21)أكتوار) تاريخ)

في) علني  بحث  (،2022 31)أكتوار)

ثقب) إنجاز  الت9  ص  شأن مشروع 

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعنال)

املاش ة وسقي مساحة  املنزلي وارواء)

عبد) الس د  لفائدة  هكتارات  (4  

منو) والس د  الد  منو  الوهاب 

لبطاقة التعريف الوطن ة) ( الحاملين)

.C621505و(C72(371
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/1684)بتاريخ)4)أكتوار))2022 

الذي س جرى على العقار املسمى بن)

عدد) العقاري  الرسم  ذي  (4-1 عال)

بالجناعة) املتواجد  (،05/1428(5

الت9اب ة مجاط،)دائرة احواز مكناس،)

 24 من تاريخ) ابتداء) إقل م مكناس،)

نوفن 9) (2 غاية) إلى  (2022 أكتوار)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  إنجاز  الت9  ص 

منه،)من أجل سقي مساحة)1.5001 

ديبة) قدور  الس د  لفائدة  هكتارا،)

والس د سع د بن عال الحامل لبطاقة)

D3350(7/الوطن ة التعريف 

.D371186

98

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2)2022/17)بتاريخ)17)أكتوار))2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  رزوق  س دي 

املتواجد بالجناعة) (،81/7244 عدد)

الت9اب ة ايت بويحيى الحجامة،)دائرة)

ابتداء) الخنيسات،) إقل م  ت فلت،)

إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7 تاريخ) من 

في) علني  بحث  (،2022 نوفن 9) (16

ثقب) إنجاز  الت9  ص  شأن مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

0).0)هكتارا لفائدة الس دة) مساحة)

زياني لبنى الحامل لبطاقة التعريف)

.XA120788(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (17 بتاريخ) (2022/17(6

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  (،1-3 الغرااوي) املسمى 

املتواجد) (،81/15828 العقاري عدد)

الجوهرة،) عين  الت9اب ة  بالجناعة 

الخنيسات،) إقل م  ت فلت،) دائرة 

 2022 نوفن 9) (7 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (،2022 نوفن 9) (16 غاية) إلى 

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  إنجاز 

هكتارا) (1.0253 أجل سقي مساحة)

رابحة) الغرااوي  الس دة  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA48483
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (14 بتاريخ) (2022/1786

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  زيلي  فدان  املسمى 

املتواجد) (،81/12400 العقاري عدد)

بالجناعة الت9اب ة ايت علي اولحسن،)

الخنيسات،) إقل م  ت فلت،) دائرة 

إلى) (2022 نوفن 9) (2 من تاريخ) ابتداء)

بحث علني) (،2022 نوفن 9) (11 غاية)

إنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتارا  (2.1753 مساحة)

الس د حنادي عبوت الحامل لبطاقة)

.AB2(022(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (14 بتاريخ) (2022/1787

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرويضات) الشناع  باظهر  املسمى 

ص) (23( بعدد) ض  عقد شراء) ذي 

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (،307

إقل م) ت فلت،) دائرة  الطلبة،) مقام 

تاريخ) من  ابتداء) الخنيسات،)

نوفن 9) (11 إلى غاية) (2022 2)نوفن 9)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

منه،) الت9  ص إنجاز بئ9 وجلب املاء)

 0.1880 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة الس دة اغشوي سني9ة)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C435105
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (17 بتاريخ) (2022/17(0

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

عقد) ذي  بوطويل  فدان  املسمى 

شراء)ض بعدد)03)ص)03،)املتواجد)

الغندور،) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 

دائرة الخنيسات،)إقل م الخنيسات،)

إلى) (2022 نوفن 9) (7 من تاريخ) ابتداء)

بحث علني) (،2022 نوفن 9) (16 غاية)

إنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئ9 وجلب املاء)

هكتارا لفائدة الس د) (0.80 مساحة)

الشرعي عبد اللط ف الحامل لبطاقة)

.AD(546(التعريف الوطن ة
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20941 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

)2022/154)بتاريخ)3)أكتوار))2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  مقسومة،) بالد 

بالجناعة) املتواجد  (،F/7837 عدد)

إقل م) دائرة صفرو،) الت9اب ة عزابة،)

أكتوار) (21 من تاريخ) ابتداء) صفرو،)

(،2022 أكتوار) (31 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  إنجاز 

هكتارا) (8.5(32 أجل سقي مساحة)

الكريم) عبد  تيسر  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C156287
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (11 بتاريخ) (2022/1773

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى بوحلوة،)ذي عقد شراء)ضنن)

املتواجد) (،337 صح فة) (264 بعدد)

دائرة) بالجناعة الت9اب ة عين كرمة،)

ابتداء) مكناس،) إقل م  عرمة،) عين 

إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)

2022،)بحث علني في شأن) ))نوفن 9)

مشروع الت9  ص إنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

حسن) الس د  لفائدة  هكتارا  (2.50

السرغ ني) قنار  والس دة  بوملحة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.M18817/D323850
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار)) (11 بتاريخ) (2022/1774

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

7)ذي الرسم العقاري) املسمى كتان ة)

عدد)774)3/)5،)املتواجد بالجناعة)

عين) دائرة  الجنعة،) عين  الت9اب ة 

من) ابتداء) مكناس،) إقل م  عرمة،)

غاية) إلى  (2022 أكتوار) (31 تاريخ)

2022،)بحث علني في شأن) ))نوفن 9)

مشروع الت9  ص إنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

4.30)هكتارا لفائدة الس د صفصافي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محند 

.PZ800486(الوطن ة

106

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1775)بتاريخ)11)أكتوار)2022

أرض ة) قطعة  على  س جرى  الذي 

تابعة ألمالك الدولة موضوع الرسم)

ذات) (05/37741 عدد) العقاري 

حرر) السنسرة  محضر  مستخلص 

املتواجدة) (2022 ماي) (17 بتاريخ)

السلطان) ام  دار  الت9اب ة  بالجناعة 

مكناس،) إقل م  عرمة  عين  دائرة 

 2022 31)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (( إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئ9 وجلب املاء)

هكتارا لفائدة الس د) (6.54 مساحة)

لبطاقة) الحامل  بويع ابن  ل د 

.D511404(التعريف الوطن ة

107

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1778)بتاريخ)12)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

بب ع) اعت9اف  عقد  ذي  تننوكت 

املتواجد) (166 صح فة) (1(1 عدد)

دائرة) سرغ نة  الت9اب ة  بالجناعة 

اينوزار مرموشة إقل م بوملان،)ابتداء)

إلى غاية) (2022 31)أكتوار) من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة الس د غنام) (0.100(

التعريف) لبطاقة  الحامل  حدو 

.CB62530(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/1777)بتاريخ)12)أكتوار)2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

االستغالل) شهادة  ذي  تخوانت 

املتواجد بالجناعة الت9اب ة) (87 عدد)

سرغ نة دائرة اينوزار مرموشة إقل م)

31)أكتوار) تاريخ) من  ابتداء) بوملان،)

2022)إلى غاية)))نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل االستعنال املنزلي وإرواء)املاش ة)

هكتارا) (0.0554 مساحة) وسقي 

الحسين) حندق اس  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB 10061
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 )2022/177)بتاريخ)12)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

مرجان ام كال)78)ذي الرسم العقاري)

بالجناعة) املتواجد  (5(/6021 عدد)

8 اإلدارية) امللحقة  مكناس   الت9اب ة 

تاريخ) من  ابتداء) مكناس،) إقل م 

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

املنزلي) االستعنال  أجل  من  منه،)

لفائدة) هكتارات  (2 مساحة) وسقي 

الس د قدوري حسن الحامل لبطاقة)

.UC133161(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1776)بتاريخ)12)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

الكتان ة)7)جنوب ذي الرسم العقاري)

70800/)5)املتواجد بالجناعة) عدد)

الت9اب ة عين الجنعة دائرة عين عرمة)

تاريخ) من  ابتداء) مكناس،) إقل م 

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

 5.(3 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

صفصافي) الس د  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  محند 

.PZ800486(الوطن ة

111



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20942

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1772)بتاريخ)11)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

ذي الرسم العقاري) (3 فدان الجنان)

16/71810)املتواجد بالجناعة) عدد)

دائرة) املصدر  عالل  س دي  الت9اب ة 

الخنيسات إقل م الخنيسات،)ابتداء)

إلى غاية) (2022 31)أكتوار) من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((

وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

الس د) لفائدة  هكتارا  (0.67(1

لبطاقة) الحامل  رش د  اولعايدي 

.X170772(التعريف الوطن ة

112

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 )2022/176)بتاريخ)11)أكتوار)2022

الذي س جرى على العقار املسمى علي)

 81/8661 ذي الرسم العقاري عدد)

ايت) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجد 

إقل م) ت فلت  دائرة  اولحسن  علي 

تاريخ) من  ابتداء) الخنيسات،)

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

هكتارا) (1.55 من أجل سقي مساحة)

بسنة) الجوهاري  الس دة  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AA24518
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1770)بتاريخ)11)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

عدد) التحف ظ  مطلب  ذي  ريان 

بالجناعة) املتواجد  (81/5570

ت فلت) دائرة  الطلبة  مقام  الت9اب ة 

تاريخ) من  ابتداء) الخنيسات،) إقل م 

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

 1.0401 مساحة) سقي  أجل  من 

اعنال ك) الس د  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  حساين 

.UA14847(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1771)بتاريخ)11)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

عدد) التحف ظ  مطلب  ذي  مالك 

بالجناعة) املتواجد  (81/5571

ت فلت) دائرة  الطلبة  مقام  الت9اب ة 

تاريخ) من  ابتداء) الخنيسات،) إقل م 

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 31)أكتوار)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

 1.0401 مساحة) سقي  أجل  من 

عنر) علبوش  الس د  لفائدة  هكتارا 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.UA1874
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 )2022/178)بتاريخ)17)أكتوار)2022

امان) املسمى  بالعقار  الذي س جرى 

بعدد) ملك ة ضنن  عقد  ذي  افران 

املتواجد) (246 صح فة) (1216

دائرة) الحنام  الت9اب ة  بالجناعة 

من) ابتداء) إقل م  ن فرة،) أكلنوس 

 16 غاية) إلى  (2022 7)نوفن 9) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 نوفن 9)

مشروع الت9  ص بجلب املاء)من واد)

 0.53 افران،)من أجل سقي مساحة)

هكتارا لفائدة الس د محبوب محند)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.V114821(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 )2022/175)بتاريخ)13)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  ماري  سانت 

عدد)K/5457)ذي عقد اتفاق بتاريخ)

بالجناعة) املتواجد  (2021 أبريل) ((

الت9اب ة عين عرمة دائرة عين عرمة)

تاريخ من  ابتداء) مكناس،)  إقل م 

فاتح نوفن 9)2022)إلى غاية)10)نوفن 9)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)

هكتارات (5 أجل سقي مساحة)  من 

عثنان) باحجي  ايت  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D6143(1
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1782)بتاريخ)13)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  ماري  سانت 

عدد)K/5457)ذي عقد اتفاق بتاريخ)

بالجناعة) املتواجد  (2021 أبريل) ((

الت9اب ة عين عرمة دائرة عين عرمة)

إقل م مكناس،)ابتداء)من تاريخ فاتح)

نوفن 9) (10 غاية) إلى  (2022 نوفن 9)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)

هكتارات (5 أجل سقي مساحة)  من 

محند) باحجي  ايت  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB133(23
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1788)بتاريخ)14)أكتوار)2022

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

 788 بعدد) ضنن  هبة  عقد  ذات 

بالجناعة) املتواجدة  (15 صح فة)

الت9اب ة الحنام دائرة أكلنوس إقل م)

نوفن 9) (2 من تاريخ) ابتداء)  ن فرة،)

 2022 نوفن 9) (11 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

املاش ة) وإرواء) املنزلي  االستعنال 

هكتار (0.(647 مساحة)  وسقي 

املصطفى) مروان  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V207254
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20943 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1783)بتاريخ)13)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  مالك 

بالجناعة) املتواجد  (16/65206

 الت9اب ة ايت م نون دائرة الخنيسات

تاريخ من  ابتداء) الخنيسات،)  إقل م 

فاتح نوفن 9)2021)إلى غاية)10)نوفن 9)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)

هكتارات (2 أجل سقي مساحة)  من 

 لفائدة الس د الرك بي محند الحامل

.D3(2081(لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1784)بتاريخ)13)أكتوار)2022

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  (2 األمل)

بالجناعة) املتواجد  (81/15862

ت فلت دائرة  الجوهرة  عين   الت9اب ة 

تاريخ من  ابتداء) الخنيسات،)  إقل م 

فاتح نوفن 9)2022)إلى غاية)10)نوفن 9)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)

هكتارات (5 أجل سقي مساحة)  من 

حك م) ارغيس  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB505266
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1757)بتاريخ)10)أكتوار)2022

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

بنكان يسمى املحجر املعروفة بعين)

ذات) الحراق ق  دوار  بت9اب  الحوت 

 2004 أبريل) (12 بتاريخ) ب ع  عقد 

زومي) الت9اب ة  بالجناعة  املتواجدة 

ق ادة زومي دائرة زومي إقل م وزان،)

 2022 أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء)

2022)بحث علني) نوفن 9) (( إلى غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

املاش ة وإرواء) املنزلي   االستعنال 

احند) بعواد  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM48854
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1762)بتاريخ)10)أكتوار)2022

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

بعدد) ضنن  صداقة  عقد  ذات 

بتاريخ) (180 األمالك) صح فة  (282

بالجناعة) املتواجدة  (1((8 يون و) (5

الت9اب ة مقريصات ق ادة مقريصات)

ابتداء) دائرة مقريصات إقل م وزان،)

إلى) (2022 أكتوار) (31 تاريخ) من 

علني) بحث  (2022 نوفن 9) (( غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

املاش ة وإرواء) املنزلي   االستعنال 

الحامل) الزرقي احند  الس د  لفائدة 

.LC36((0(لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1766)بتاريخ)10)أكتوار)2022

الذي س جرى على القطعة األرض ة))

ذات) لع ا  سهب  املسناة  الفالح ة 

 276 بعدد) ضنن  مخارجة  عقد 

صح فة الت9كات)2)بتاريخ)24)سبتن 9)

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجدة  (2002

سال،) إقل م  عامر  باشوية  عامر 

 2022 أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2022 نوفن 9) (( غاية) إلى 

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتار (0.42 مساحة) سقي   أجل 

ال 9هاني) لحسن  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A581118

124

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1754)بتاريخ)10)أكتوار)2022

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

)بغرسة) واملعروفة) املرج  املسناة 

أوالد) بدوار  الواقعة  الدار)) قرب 

ذات عقد ب ع قطعة أرض ة) ( البقال)

املتواجدة) (2017 ديسن 9) (14 بتاريخ)

ق ادة) تروال  الت9اب ة  بالجناعة 

وزان،) إقل م  الوحدة  دائرة  تروال 

 2022 أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2022 نوفن 9) (( غاية) إلى 

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتار (0.0120 مساحة) سقي   أجل 

الحدادي) احند  الس د  لفائدة 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM 134776
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1752)بتاريخ)10)أكتوار)2022

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

املسناة بوط ب بت9اب دوار الحراقن)

ذات شهادة إدارية تتعلق باالستغالل)
أغسطس) (30 بتاريخ) (411( رقم)

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجدة  (2022

زومي ق ادة زومي دائرة زومي إقل م)

أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء) وزان،)

2022)إلى غاية)))نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

 أجل االستعنال املنزلي وإرواء)املاش ة

لفائدة الس د لحسن شهبون الحامل)

 LC الوطن ة) التعريف  لبطاقة 

.10734(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2022/1753)بتاريخ)10)أكتوار)2022

الذي س جرى على القطعة األرض ة)

الواقعة) الساحل  املسناة  الفالح ة 

إقرار) ذات  الحناتة  دوار  بنزارع 

 256 بعدد) ضنن  بعقار  واعت9اف 

صح فة)301)كناش األمالك)8)بتاريخ)

بالجناعة) املتواجدة  (2013 يون و) (3

دائرة) تروال  ق ادة  ازعي9ة  الت9اب ة 

الوحدة إقل م وزان،)ابتداء)من تاريخ)

نوفن 9) (( إلى غاية) (2022 أكتوار) (31

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

املنزلي) االستعنال  أجل  من  منه،)

الس دة) لفائدة  املاش ة  وإرواء)

لبطاقة) الحاملة  رحنة  العرو�سي 

.GM 127886(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بنوجب 
ح.ج) رقم  لسبو  املائي   الحوض 
 2022/1763)بتاريخ)10)أكتوار)2022
املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 
بالدات ادريس)1)ذي الرسم العقاري)
بالجناعة) املتواجد  (30/1(77 عدد)
موالي) ق ادة  الدفالي  عين  الت9اب ة 
عبد القادر دائرة تالل الغرب إقل م)
 31 تاريخ) من  ابتداء) س دي قاسم،)
نوفن 9) (( غاية) إلى  (2022 أكتوار)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 
منه،)من أجل سقي مساحة)22)0.6 
هكتار لفائدة الس دة سلوى سل ناني)
الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A322750
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أكتوار) (10 بتاريخ) (2022/1751
االرض) على  س جرى  الذي  (2022
التابعة للبلدية س دي قاسم الكائنة)
الجديد) االسبوعي  السوق  بجانب 
ذات) العربي  الحاج  س دي  بطريق 
محطة الوقود املبن ة من) عقد كراء)
تابعة) ارا�سي  فوق  املستغل  طرف 
قاسم) لس دي  الحضرية  للجناعة 
املتواجد) (2005 سبتن 9) (5 بتاريخ)
قاسم،) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 
س دي) باشوية  (،4 اإلدارية) امللحقة 
ابتداء) إقل م س دي قاسم،) قاسم،)
إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)
بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((
مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)
الس ارات) غسل  أجل  من  منه  املاء)
الحامل) لفائدة الس د وراش حن د،)

.GK4045(لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أكتوار) (17 بتاريخ) (2022/17(4
العقار) على  س جرى  الذي  (2022
املسمى بومهدي ذي الرسم العقاري)
والد) بدوار  الكائن  (R/32311 عدد)
الجعايدي املتواجد بالجناعة الت9اب ة)
ق ادة بحارة أوالد) بحارة أوالد ع اد،)
الغرب،) الثالثاء) سوق  دائرة  ع اد،)
تاريخ) من  ابتداء) القن طرة،) إقل م 
نوفن 9) (14 إلى غاية) (2022 3)نوفن 9)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022
الت9  ص بإنجاز)3)أثقاب وجلب املاء)
منه من أجل سقي مساحة)12)هكتارا))
 AFRICULTURE 4« شركة) لفائدة 
SARL AU«)منثلة في شخص منثليها)
السالم) وعبد  م كو  عنر  القانون ين 
بن مولى،)الحامالن لبطاقتي التعريف)

.UC42254(و(BE751(51(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أكتوار) (17 بتاريخ) (2022/17(5
العقار) على  س جرى  الذي  (2022
الرسم) اوالد جراي ذي  املسمى بالد 
وعقد كراء) (R/15816 العقاري عدد)
املتواجد) (2022 يون و) (10 بتاريخ)
بواكر) س دي  الت9اب ة  بالجناعة 
الحاج،) بواكر  ق ادة س دي  الحاج،)
القن طرة،) إقل م  لالم نونة،) دائرة 
إلى) (2022 3)نوفن 9) من تاريخ) ابتداء)
علني) بحث  (2022 نوفن 9) (14 غاية)
بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)
شركة) لفائدة  ( هكتارا) (80 مساحة)
 »AFRICULTURE 2 SARL AU«
منثلة في شخص منثليها القانون ين)
م كو،) وعنر  مولى  بن  السالم  عبد 
الحامالن لبطاقتي التعريف الوطن ة)

.UC42254(و(BE751(51
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

1)2022/17)بتاريخ)17)أكتوار)2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 
العقاري) الرسم  ذي  (2 عين سخون)

الكائن بدوار رزاق) (52/14(03 عدد)

املتواجد بالجناعة الت9اب ة بني مالك،)
سوق) دائرة  عودة،) بن  قرية  ق ادة 

القن طرة،) إقل م  الغرب،) األربعاء)

إلى) (2022 3)نوفن 9) من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2022 نوفن 9) (14 غاية)

 3 في شأن مشروع الت9  ص بإنجاز)

أثقاب وجلب املاء)منها،)من أجل سقي)

شركة) لفائدة  ( هكتارا) (47 مساحة)

 »AFRICULTURE 4 SARL AU«

منثلة في شخص منثليها القانون ين)

الس دين عبد السالم بن مولى وعنر)

التعريف) لبطاقتي  الحامالن  م كو،)

.UC42254(و(BE751(51(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (13 بتاريخ) (2022/1785

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

شراء) عقد  ذي  بوتنغراس  املسمى 

360)املتواجد بالجناعة) ضنن بعدد)

إقل م) بوملان،) دائرة  ك كو،) الت9اب ة 

أكتوار) (31 تاريخ) من  ابتداء) بوملان،)

2022)إلى غاية)))نوفن 9)2022)بحث)

الت9  ص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)0.7471)هكتارا))لفائدة)

الس د لحسن اوج ل ومحند اوج ل،)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB(7(25(و(CB31725
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1748)بتاريخ)12)أكتوار)2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

عدد) امللك ة  شهادة  ذي  فاطنة 

بالجناعة) املتواجد  (6(/155440

موالي) دائرة  روا�سي،) سبع  الت9اب ة 

يعقوب،)إقل م موالي يعقوب،)ابتداء)

إلى غاية) (2022 أكتوار) (31 من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة سقي  أجل  من  منه،)  املاء)

 1)هكتارا))لفائدة الس د التائب  الد،)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C(48471
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/5741)بتاريخ))1)أكتوار)2022 

الذي س جرى على العقار املسمى عين)

العقاري) ( الرسم) موضوع  ال ابسة 

ذي التزام وتصريح) (37/3(756 عدد)

 3 بتاريخ) عل ه  مصادق  بالشرف 

بالجناعة) املتواجد  (2022 أكتوار)

الت9اب ة بوعروس،)دائرة تيسة،)إقل م)

نوفن 9) (7 تاريخ) من  ابتداء) تاونات،)

 2022 نوفن 9) (16 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

جنع ة) لفائدة  املنزلي  االستعنال 

والعنل) والثقافة  للتنن ة  املستقبل 

االجتناعي في شخص منثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (20 بتاريخ) (2022/5756

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

-إ-)ذي شهادة امللك ة) املسمى عويين)

21/22185)املتواجد بالجناعة) عدد)

الت9اب ة ايت سغروشن،)دائرة تاهلة،)

إقل م تازة،)ابتداء)من تاريخ)7)نوفن 9)

 2022 نوفن 9) (16 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

هكتارا لفائدة) (17.16 سقي مساحة)

الس د حندون سني9 الحامل لبطاقة)

.Z225753(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (1( بتاريخ) (2022/5744

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى بوغناوو ذي الرسم العقاري)

بالجناعة) املتواجد  (K/8332 عدد)

الت9اب ة ايت نعنان،)دائرة الحاجب،)

 7 تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقل م 

نوفن 9) (16 غاية) إلى  (2022 نوفن 9)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

املنزلي) االستعنال  أجل  من  منه،)

 1 مساحة) وسقي  املاش ة  وارواء)

عل وي شريفة) الس د  لفائدة  هكتار 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA86311
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (1( بتاريخ) (2022/5752

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى اكوني نتلغنت ذي رسم شراء)

وشهادة إدارية) (3( 40)ص) ض عدد)

5/2022)))املتواجد بالجناعة) عدد)

الت9اب ة إقدار،)دائرة الحاجب،)إقل م)

نوفن 9) (7 ابتداء)من تاريخ) الحاجب،)

 2022 نوفن 9) (16 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

هكتار لفائدة) (1.2(15 سقي مساحة)

الحامل) الكرعاني  الس دة  ديجة 

.D118385(لبطاقة التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (1( بتاريخ) (2022/5742

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

شراء) عقد  ذي  تنرس ط  املسمى 

21)املتواجد) )1)ص) أصلي ض بعدد)

بالجناعة الت9اب ة لقصي9،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقل م  تاوجدات،)

إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7 تاريخ) من 

16)نوفن 9)2022)بحث علني في شأن)

وجلب) بئ9  بحفر  الت9  ص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتار لفائدة الس د الزياني) (0.3450

التعريف) لبطاقة  الحامل  الفض ل 

.D374284(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (1( بتاريخ) (2022/5750

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى عين بختة ذي الرسم العقاري)

67/21820)املتواجد بالجناعة) عدد)

الت9اب ة آيت او لفن،)دائرة أكوراي،)

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقل م 

نوفن 9) (16 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

 2.84 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

احساين) الس د  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ادريس 

.D475122(الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/17((

الذي س جرى بالعقار املسمى) (2022

قطعة ارض ة فالح ة ذي عقد شراء)

ص) (642 بعدد) ض  مشاع  واجب 

الت9اب ة) بالجناعة  املتواجد  (418

الحاجب،) دائرة  بورزوين،) آيت 

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقل م 

نوفن 9) (16 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بجلب املاء)من بئ9،)من أجل)

هكتارات بالتنق ط) (5 سقي مساحة)

لفائدة الس د))لكع دي محند الحامل)

.S130412(لبطاقة التعريف الوطن ة

141

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/5736)بتاريخ)18)أكتوار)2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  سالمو 

K/28312)املتواجد بالجناعة الت9اب ة)

آيت بوا دمان،)دائرة عين تاوجدات،)

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقل م 

نوفن 9) (16 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

بوكناوي) ( الس د) لفائدة  هكتارات 

لبطاقة) الحامل  معه  ومن  ادريس 

.D86057(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/1714

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى الرحنة)1)ذي الرسم العقاري)

67/28327)املتواجد بالجناعة) عدد)

اكوراي،) دائرة  يعزم،) آيت  الت9اب ة 

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقل م 

نوفن 9) (16 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه،) الت9  ص بحفر بئ9 وجلب املاء)

من أجل سقي مساحة)1.32)هكتارات)

هنو فاط نة الحامل) ( لفائدة الس د)

.D521(03(لبطاقة التعريف الوطن ة

143



عدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022)الجريدة الرسمية ( 20946

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/5735

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  (3 احند) املسمى 

وعقد) (67/25878 عدد) العقاري 

ألرض) مشاعة  لواجبات  كلي  ب ع 

بتاريخ (841 عدد) ملف   فالح ة 

املتواجد بالجناعة) (2022 نوفن 9) (8

إقل م) أكوراي،) دائرة  يعزم،) آيت 

نوفن 9) (7 ابتداء)من تاريخ) الحاجب،)

 2022 نوفن 9) (16 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

املاش ة) وإرواء) املنزلي  االستعنال 

لفائدة) هكتار  (1.50 مساحة) وسقي 

ملول محند الحامل لبطاقة) ( الس د)

.Z181848(التعريف الوطن ة

144

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/5733

العقار) على  س جرى  الذي  (2022
املسمى  ويا)1-1)ذي الرسم العقاري)

67/18686)املتواجد بالجناعة) عدد)

أكوراي،) دائرة  يعزم،) آيت  الت9اب ة 

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقل م 

نوفن 9) (16 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

 1.3333 مساحة) سقي  أجل  من 

نوفل البوذيحي  الس د  لفائدة   هكتار 

الحامل) الرحنان  عبد  والصادقي 

 S364471 لبطاقة التعريف الوطن ة)

.S284540(و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/5727)بتاريخ)18)أكتوار)2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

سانت ماري ذي الرسم العقاري عدد)

K/5457)ذي عقد اتفاق حرر بتاريخ)

بالجناعة) املتواجد  (2021 أبريل) (7

الت9اب ة عين عرمة،)دائرة عين عرمة،)

تاريخ من  ابتداء) مكناس،)  إقل م 

نوفن 9) (16 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

منه،)من أجل سقي مساحة)5)هكتارا)

لفائدة الس د))ايت باحجي علي عالل)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D633081
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/5730

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى بوتزارت ذي الرسم العقاري)

57/22381)املتواجد بالجناعة) عدد)

أزرو،) دائرة  اللوح،) عين  الت9اب ة 

تاريخ من  ابتداء) افران،)  إقل م 

نوفن 9) (16 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت9  ص 

منه،)من أجل سقي مساحة)62)0.8 

هكتارا لفائدة الس دة))شوراري را عة)

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.E26(687

147

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/5724)بتاريخ)18)أكتوار)2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

فدان الرمل ذي عقد شراء)ض بعدد)

بالجناعة) املتواجد  (425 ص) (415

دائرة)) الرزاق،) عبد  س دي  الت9اب ة 

ابتداء) الخنيسات،) إقل م  ت فلت،)

إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7 تاريخ) من 

16)نوفن 9)2022)بحث علني في شأن)

وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

5)0.34)هكتارا لفائدة الس د رح وي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محند،)

.UB50046(الوطن ة

148

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/1802

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  الغابة  شط  املسمى 

املتواجد) (81/144(( عدد) العقاري 

الجوهرة،) عين  الت9اب ة  بالجناعة 

الخنيسات،) إقل م  ت فلت،) ( دائرة)

إلى) (2022 نوفن 9) (7 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2022 نوفن 9) (16 غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئ9 وجلب املاء)

مساحة)1)هكتارا لفائدة الس د محند)

س ف الدين والس دة مالك زريرات،)

الحاملين لبطاقتي التعريف الوطن ة)

.AD203300(و(BB53450
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/5734

العقار) على  س جرى  الذي  (2022

ذات) األرضيتين  القطعتين  املسمى 

 80 ص) (78 بعدد) ض  شراء) عقد 

املتواجد بالجناعة الت9اب ة سرغ نة،)

إقل م) مرموشة،) اينوزار  ( دائرة)

نوفن 9) (7 تاريخ) من  ابتداء) بوملان،)

 2022 نوفن 9) (11 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع الت9  ص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئ9 وجلب املاء)

سقي مساحة)045).4)هكتارا لفائدة)

الس د مسع د اشرف الحامل لبطاقة)

.OD34062(التعريف الوطن ة
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/5725)بتاريخ)18)أكتوار)2022 

املسمى) العقار  على  س جرى  الذي 

العقاري) الرسم  عراس املحرات ذي 

12))16/3)املتواجد بالجناعة) عدد)

)ت فلت،) الت9اب ة مقام الطلبة،)دائرة)

تاريخ) من  ابتداء) الخنيسات،) إقل م 

نوفن 9) (11 إلى غاية) (2022 نوفن 9) (7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

الت9  ص بإنجاز بئ9 وجلب املاء)منه،)

 0.54(3 مساحة) سقي  أجل  من 

رش د) بواكي9ة  الس د  لفائدة  هكتارا 

الوطن ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA58474

151
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أكتوار) (10 بتاريخ) (2022/1756

امللك) على  س جرى  الذي  (2022
املسمى االمل)48)ذي الرسم العقاري)

))13/158)املتواجد بالجناعة) عدد)

امللحقة) سل نان،) س دي  الت9اب ة 

باشوية س دي سل نان،) (5 اإلدارية)

من) ابتداء) سل نان،) س دي  إقل م 

غاية إلى  (2022 أكتوار) (31  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((

مشروع الت9  ص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل تزويد حنام باملاء)
لفائدة الس د الوديني ادريس الحامل)
.G(14(5 لبطاقة التعريف الوطن ة)
152

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أكتوار) (10 بتاريخ) (2022/1755
العقار) على  س جرى  الذي  (2022
ذي) الج اللي  الش خ  بالد  املسمى 
الواقع) ر  (22347 عدد) املطلب 
الت9اب ة) بالجناعة  الزويهرات  بدوار 
دائرة) الخنيشات  ق ادة  توغ لت،)

ابتداء) قاسم،) س دي  إقل م  ورغة،)
إلى غاية (2022 أكتوار) (31  من تاريخ)
بحث علني في شأن) (2022 نوفن 9) ((
وجلب) بئ9  بإنجاز  الت9  ص  مشروع 
من أجل غسل الس ارات) منه،) املاء)
لفائدة الس د رش د برح نو الحامل)
.G15473((لبطاقة التعريف الوطن ة
153

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بنوجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
أكتوار) (18 بتاريخ) (2022/1800
العقار) على  س جرى  الذي  (2022

املسمى تعاون ة موالي علي ذي الرسم))

املتواجد) (16/1133( عدد) العقاري 

بالجناعة الت9اب ة ايت م نون،)دائرة)

الخنيسات،) إقل م  الخنيسات،)

إلى) (2022 نوفن 9) (7 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2022 نوفن 9) (16 غاية)

بإنجاز) الت9  ص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

هكتار لفائدة الس د عبد) (5 مساحة)

باحنو) بديعة  والس دة  النبي هريرو 

الحاملين لبطاقتي التعريف الوطن ة)

.G22424((و(D523714
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20951 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى السيد مدير أمالك الدولة.
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20953 الجريدة الرسميةعدد)5741 - 14)را ع ار ر)1444 )))نوفن 9)2022) 

يعهد إلى رئيس جماعة بوسكورة بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
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استدراك تعديلي بالجريدة الرسمية عدد 5707 بتاريخ 16 مارس 2022
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