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 ..................................................................................... ZEN ITALIA 21856زين ايطاليا

 .........................................................................................AF LEGAL SERVICES21856

 .......................................................................................SMART PLATFORMS21856

21857سوغا.مو............................................................................................................... 

 .....................................ADVANCED TECHNOLOGY ET MANAGEMENT21857

 ......................................................ECOLE EUROPEENNE DE FES MAROC21857

 ...............................................................................SOCIETE TAOUZAHIRTE 21857

 ............................................................................................... BS MODULAIRE21858

 ...................................................................................................... 21858املغراية تكافل

 .....................................................................SAPEXCELSIOR CONSULTING21858

 ..........................................................................................................EMOTRAF21859

 ....................................................................................... Global Aero Services21859

 ........................................................................................IGO TECHNOLOGIE21859

 ..............................................................................................CONSITE TRANS21859

 ..................................................................................... BAZIN CONSEPTION21860

 ........................DETECTION(D›ANOMALIE(SERVICE(DAKHLA *DASDA21860

 ......................................................................................................SKY PRESTO21860

 ...................................................................................ALAJWADI RENT CARS21860

 ..............................................................................................................ROGINE21861

 .........................................................................................................SOUKNATI21861

 .......................................................................... AZA WATT OPTIMISATION21861

 .................................................................................... ECOLE DAR ESSAFWA21862

 .................................................................................... ECOLE DAR ESSAFWA21862

 .............................................................................................PYUR COMPANY21862

 .....................................................................................KLYBECK MOROCCO21862

 ........................................................................................IGO TECHNOLOGIE21863

 ............................................................................MEL PROJECT 21863ميل بروجكت

 ..........................................................................................................B - PURIFY21863

 ..........................................................................Orientana des équipements21863

 ............................................... SOCIETE MEDITERRANEEN TRANS LINES21868

 .....................................................................................PHYTO ESSAHRAOUI21868

 .......................................................................................ALL HOURS EVENTS21868
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 ........................STE MODERNE DES VIANDES ROUGES ET BLANCHES21865

 .................................................................................................. TROINN SARL21865

 ................(Société(PORSAF  S.A.R.L   (A.U   21865شركة بول ساف ش-م-م  ش-و

 .................................. SOCIÉTÉ AFRRAH RRAHBA JDIDA IMMOBILIÈRE21866

 .............................................................................................. TRAMIDEL SARL21866

 ................................................................................... BEAUTY MED CENTER21866

 .................................................................................................................DATEC21867

..................................................................................................................  ZHNI21867

 ...........................................................KLC TECHNICAL PLASTICS MAROC21867

 .................................................................................................. IHAB EXPRESS21868

 ................................................................................................... CIBLE GUARD21868

.................................................................................................................. 21868الزون)

 ............................................................................................... ELOG DELIVERY21869

 .......................................................................................................... WORK 2   21869

 ........................................................................................................ TOURIPRO21869

 ..............................................................................................................TAHAFA21870

 ....................................................................PETIT PAS MONTESSORI 21870شركة

21870انوال ءالياس كال.................................................................................................... 

 ............................................................................................ VALUE PREMIUM21870

 ........................................SOCIETE MAGHREB GLOBALE PRODUCTION21871

 ................................................................................. STE PLAISIRS FRUITRES21871

 ........................................................................STE TRANS CHAHID MALAK21871

 ................................................................................................ GRIMAH FICHE21872

 .....................................................................................................GPS MASTER21872

ERLES MAROC21872 اولل املغرب............................................................................. 

 .......................................................................................CAFE EXTRA RELAXE21873

 .................................................................................. PHI-LINKS « SARL(AU »21873

 .............................................................................BOUGHAZ INNOVATION21873

 .................................................................................................... ELATTEB CAR21874

 ...............................................................ACHAHD AL ABIAD IMMOBILIER21874

 .............................................MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS21874

 .....................................................................................................SCHARK BTP21874

 .........................................................................................................IBR RAYAN21875

 .................................................................................. 21875د م ج شركة مدنية عقالية

 ................................................................................................LMT AUDITING21875

 .................................................................................................VEGETAL KECH21875

 ............................................................................................................ FORRIRA21876

 ...DIGIQAL DES SOLUTIONS INFORMATIQUES ET INDUSTRIELLES 21876

SARAYOUF21876- سرايوف........................................................................................ 

 ................................................................... REGALE FOOD DISTRIBUTION21877

 ............................................. SOCIETE DES TRAVAUX SOL ET SOUS-SOL21877

 ..........................................................MAJORELLE KINDERGARTEN PRIVE21877

 ......................................................................STE JANATE BRIQUE SARL AU21878

 ..............................................................................................TECTO SERVICES21878

 ............................................................................................................N COM R21878

 ............................................................................ SUD ATLAS MARAICHAGE21878

 .......................................................................................... SARAHA SERVICES21879

 ..............................................................................ELALAOUI MM TRAVAUX21879

 ...........................................................................................................MONASH21879

 .........................................................................................................IMLAHLEN21880

 ..................................................................................................... DIET HOUSE21880

 ............................................................................................. Ste Rapatriement21880

21881في 2 �سي كون�سي املغرب )فرع).............................................................................. 

 .........................................................................................AZOUI LI AL AALAF21881

 ............................................................................ .société INTRADIV sarl A.U21881

 .......................................................................................YASSIR IMMOBILIER21881

 .........................................................................................................ATELIER 1921882

 ....................................................................................... AK ECOM TRADING21882

 ........................................................................................... JIHANE PRODENT21882

21882تاف تاف كنستريكسيو......................................................................................... 

 .........................................................................................STE ANAS AL FILALI21883

 ................................SOCIETE GLOBALIA GESTION LOCATIVE SARL AU21883

 ................................................................................ARRAKIS PRODUCTION21888

21888شركة أوميكا لوكس سيرفيس.............................................................................. 

 ................................................................................................................ D.T.B.L21888

 ................................................................................................. HORE SERVICE21888

 .............................................................AZDDOUI IMMOBILIER PRESTIGE21885

 ................................................................................................RICARDO ALTO21885



صفحة صفحة

21545 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

 ............................................................................................... PIGNUS WINGS21885

 .................................................................................................SECUZER SARL21886

 ..........................................................................................STE TRADING LOG21886

 ......................................................................................................ARCHI CLUB21886

 ..............................................................................LA MAISON DU REGARD21886

 ...............................................................................MEGDOUL IMMOBILIER21887

 ...................................................................................... JAOUHARA MARBRE21887

 ...................................................................................ART DESIGN KITCHEN21887

 .........................................................................................................SBOU LINE21888

 ...................................................................................... BEST QUAD AGAFAY21888

 ................................................. STE PUERTO MOROCCO FRIEGHT SARL21888

 .................................................................................... Ste R.T.M immobilière21888

21889اليكترونيك فالش طوااكو................................................................................... 

 .......................................................................................KONICHIWA TRANS21889

 ..............................................................................................NFDA BUILDING21889

 ................................................... Evidence Based Practice Health Training21890

 ................................................................... AFRICAN SEAFOOD ALLIANCE21890

 ..............................................................................................STE SELEPHARM21891

21891اوميغا فلويد......................................................................................................... 

 ................................................................................................. HMH NEGOCE21891

 Ste INGENIERIE AMANAGEMENT CONSTRUCTION ET

 ..................................................................... COORDINATION SARL21891

 ..................................................................................................... 21892الكوط..............

 ........................................................................... ECOLE TOP MODE PRIVEE21892

 .............................................................................URBAN BUSINESS TRANS21892

..................................................................................................................  labhar21892

 ...............................................................................................LE 113 LOUNGE21892

.................................................................................................................. 21893الكوط)

 ............................................................................... IMMOBILIER 3000.SARL21893

 ..........................................................................................CZ2COM SARL AU21893

 ..........................................................................................REST AND DREAM21893

.................................................................................................................  BIDPA21898

 ..............................................................................................MRC INDUSTRIE21898

 .........................................................................................................SPI KENZA21898

 .........................................................................................AZO CONSULTING21898

 ..............................................................MERONI MAROC DISTRIBUTION21898

 ..................................................................................................GA SOLUTION21895

 ..................................................................................... OJIR KAPITAL INVEST21895

 .......................................................................................................SEVAGREEN21895

 ............................................................................................STE ANYAS TRVEL21896

 ..........................................................................................................LUX BENZ21896

 ............................................................................................ 21896زلقطوني سانتر بالك

 ..................................................................................... STE BDT SOLUTIONS21896

 ................................................................................. 21896شركة زلقطوني سانتر بالك

 ..................................................................................................BAT ET DIVERS21897

 .....................................................................................................AMITIE TECH21897

 ................................................................................... 21897شركة كيدز تيتش اكاديمي

 ................................................................................STE BRIGHT KIDZ PRIVE21897

HANDILOG21898 ش م م........................................................................................... 

 ...................................................................................MADRARINAD TRANS21898

 ................................................................................... 21898شركة تجهيز ايت تو سين

 ...............................................................................................HR EMBALLAGE21899

 .............................................................DUNES ET DESERT EXPLORATION21899

 ............................................................................................ HC CONSULTING21899

 ...................................................................................... RECEPTEUR MAROC21900

 ........................................................MOROCCO CHE XI IMPORT EXPORT21900

 ....................................................................................... I.Y CONSTRUCTION21900

 ................................................................................. DAKALI DISTRIBUTION21901

 ...........................................................TRAITEUR ARIS NEGOCE TRAVAUX21901

 ..........................................................................................ANTOLIN TANGER21901

 ..................................................................................................... 21901الفا وازيس تول

 ......................................................................................................VILLA LASER21901

 ................................................................................................STE(H&O(SHOP21902

 .....................................................  Lamgarda  Motorcycle(Tours(Morocco21902

 ...................................................................... STE EL KHABBOUZ SERVICES21902

 .....................................................................................B.O CONSTRUCTION21903

 ....................................................................................................... MIMTI FISH21903

 .......................................................................................................»ROKIA LG»21903
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 ..................................................................................................JPB UGNOUAS21908

 ............................................................................................................VERGATA21908

 ....................................................................................................NANGATRAD21908

 ..............................................................................................................ADVICO21908

 ................................................................................................. KBS HUNTING21905

 ...............................................................................................................YAKYST21905

 ......................................................................................................... 21905اكروا اطلس

21905كريدجو كال........................................................................................................... 

 ....................................................................................GreenYellow Morocco21906

 ........................................................................................COMEBACK REPAIR21906

 .................................................................................................. AMALI GREEN21906

 ........................................................................................... dormakaba Maroc21907

 ......................................................................... STE BELLOUQ DE SERVICES21907

 .............................................................................. STE EL QODES TRAVAUX21907

ARCHILAB21907 ش م م دات مساهم وحيد.............................................................. 

 ....................................................................................................... KURISSARA21907

 .........................................................................................................Sté 05 CAR21908

 ........................................................................ASF INTERNATONAL TRADE21908

 ............................................................................. LES ATELIERS BOUYAHYA21908

 ............................................................................................. STE SAGHIR FISH21909

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21909

21909أمرا انستتيوت...................................................................................................... 

 ...................................................................................... ENG MANAGEMENT21909

 ...........................................................................................MT GREEN TRANS21910

 ........................................................................AIRWORK CONSTRUCTION21910

 ...............................................................................................LITTLE FLOWER 21910

 .........................................................................................INNOV PROPRIETY21911

 ...................................................................................... MALVA IMMOBILIER21911

 ................................................................................................... CLA STUDIOS21911

 ........................................................................................ 21912فدوى احديدوا ش.م.م

 ...................................................................................IMANE(FER  S.A.R.L(AU21912

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21912

21912شركة CAFE TOUITI ش.م.م.............................................................................. 

 .............................................................................................BONNE RECETTE21913

 ......................................................TRAVAUX DIVERS SIDI MOUSA TDSM21913

 ........................................................................................................ QUALILOG21913

 ..................................................................................... STE MAZOTKO SARL21913

 ...........................................................................................ESSADEK PROMO21913

 ...............................................................................................BELGOMARSAH21918

21918هوم سايز.............................................................................................................. 

 ............................................................................................BTP STRUCTURES21918

 ........................................................................................ RASSIKA RENT CAR21915

 ...................................................................... 21915لافنا................................................

 ....................................................................................... STE MAAZIZ GREEN21915

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21916

 .................... MOROCCAN BRIDGE FOR TRADE AND SERVICES-SARL21916

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21916

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21916

 ..................................................................................... R&B(KAPITAL(INVEST21916

 ............................................................... CASINO MANAGEMENT GROUP21917

 .....................................................................................................STE DECO J.S21917

 ............................................................................................ PARA PERM SARL21917

 ................................................................................................. AKWAN AGRO21918

 ....................................................................................pyramide gardiennage21918

 ....................................................................................................Bassam atlass21918

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21918

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21918

 .....................................................................................GO-AHEAD BUSNESS21919

 ....................................................................ELECTROMENAGER FATAHNA21919

 ................................................................................................ZOUMI ISKANE21919

 .................................................................STE INJAZ SERVICE NETTOYAGE21920

 ......................................................STE(PIECE(AUTO(AIT(LAKSIR  SARL(AU21920

 ..........................................AALIM INSTITUTE FOR LANGUAGE STADIES21920

 .......................................................................................... LEBRINI LILAAKAR21920

 .........................................................................................................D-MAXFER21920

 ................................................................. 21921شركة ذيبه للهندسة العاقلة ش.م.ل.

 ........................................................................................................... 21921 برنسيبيوم

 ...................................................................................IMTIYAZ AUTO ECOLE21921
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 ..........................................................................STE  CHADA  EVENEMENTS21921

21922املوا أگري.............................................................................................................. 

 .....................................................................................................LEANOVIA IT21922

 ..................................................................................IMANE(FER   S.A.R.L.AU21922

 ....................................................................................................BRESA IMMO21922

 .............................................................................................................. W TECH21923

 ....................................................................................................RTOU TRANS21923

 ............................................................................MOCHK IMPORT EXPORT21923

 ............................................................................................CINEMARS FILMS21923

 ............................................................................STE CHOKOUD CAR SARL21928

 ENTREPRISE DHIBA OUTMANEالعت انية للهندسة  دبي  شركة 

 ...................................................................................... ENGNEERING21928

 ............................................................................... KSIOURA DES TRAVAUX21928

 ........................................................................................................SALWA FER21925

 .................................................................................... OUNAAMAN ATMAD21925

 ................................................................................................ XCDM MAROC21925

 .............................................................................STE  BEL(YOUSFI(SARL(AU21925

 ...........................................................FACTORY PERFORMANCE SERVICE21926

 ............................................................................................................ AP Invest21926

21926كابيني اكسبير امغال.............................................................................................. 

 ...................................................................................................Kolinz Conseil21927

 ..................................................................................................... DISTRIPOOL21927

 ......................................................ECOLOGIQUE NETTOYAGE ECONETT21927

 .................................................................................................NEW TAILLEUR21928

 ...........................................................................................AIT MATEN LKHIR21928

21928آز برادل كومبني...................................................................................................... 

 .................................................................................CHARAFI PROMOTEUR21928

21929مسكوس يتيكا...................................................................................................... 

 ........................................................................................................ ELASTISIAS21929

 .......................................................................................................... APOWELL21929

 ..........................................................................EL BOUZIRI ARCHI DESIGN21929

 .......................................................OMAR ET TAHA DE CONSTRUCTION21930

 ..........................................................................................DIGITAL SYNERGIE21930

 ......................................................................................(POOL(SPA (SARL(AU21930

 .................................................................................. LAHMAD TRANSPORT21931

 ......................................................................................................SOCIETE FSP21931

 ......................................................................................................SOCIETE FSP21931

 ......................................................................................................SOCIETE FSP21931

 ....................................................COOP AGRICOLE OULED HANOUNE II21931

 .........................................................................Sté JEUNESSE NEW MAROC21932

 .................................................................................... STE BLEU FOOD MAR21932

 .........................................................................................................MT METAL21933

transport services oujda angad21933 تراسبول سيرفيس وجدة أنجاد.................. 

 ............................................................................................STE INTEGRAL TD21938

 ......................................................................................ELON CENTRE PRIVE21938

 ....................................................................................... PAIN PAR BERENICE21938

 .......................................................................................... LE CHIC ATTITUDE21938

 .................................................................................... MAJAL PIECES AUTOS21935

 .........................................................................................................OBRAMAX21935

 .....................................................................................................LEANOVIA IT21935

 ..................................................................................................... OUSBEAUTY21935

 .................................................................................................. STAR SHIPPER21936

 ........................................................................................................BELISSAMA21936

 .....................................................................................STE VISIE GARD SARL21936

 ............................................................................................... EDUSAV PRIVEE21936

 .................................................................................................MARS PROMO21936

 ..................................................................SOCIETE EL EKHWANE ROUME21937

 ................................................................................................. TERRASTONES21937

21937شركة سهم........................................................................................................... 

 ............................................................. STE PROSPERITY BELEHCEN SARL21938

 .................................................................DRAA LAHMER MULTISERVICES21938

 ...... STE(BENNALA(DE(CONSEIL ,MANAGEMENT(ET(COMPTABILITE21938

 ..............................................................EIGHT MARKETING AND EVENTS21938

21939أوليفيي إ وان للخدمات...................................................................................... 

 .............................................................................. STE MODAKA FISH SARL21939

 .............................................................................. STE MODAKA FISH SARL21939

 .......................................................................................................SM AGADIR21939
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 CENTRE MAYDAN ALMAARIF DE FORMATION PRIVEE ET DE

 .................................................................................................LANGUE21980

 ..............................................................................................SAMOS & FOOD21980

 ...........................................................................ANDALOUS SERVICES LIVE21980

 .................................................................................JIDBOX GROUP AFRICA21980

 ...............................................................................................FASORTEX SARL21981

 .............................................................................................................C-WORK21981

 .............................................................................................FLOR CARREAUX21981

 .................................................................................. PREMIEUM HOLIDAYS21981

 ............................................................................................ URBAIN MARKET21982

 .........................................................................................MARCHICA SMART21982

 ............................................................................................SUNSHINE ROAD21982

 ............................................................................... HALLAWIYATE MAZARA21982

 ................................................................................................... PRO Z.A.R D321983

 ...............................................................JIDBOX DESIGN PLUS STRATEGIE21983

 .........................................................................................................BB2 FLURS21983

 ............................................................................. 21983لو نا�سي «بيسترو دي فلودلم»

 .................................................................................................RZINE SYSTEM21988

 ...................................................................................SOCIETE VAMILL 21988شركة

 ...........................................................................................................TAJ AUTO21988

 ............. STE ECOLE AL ILM WA AL MAARIFA EL BAKKOURI SARL AU21985

 ......................................................................MEDITERRANEAN FACILITIES21985

 ................................................................................... DETROIT INDUSTRIES21985

 ......................................................................................................... 21985غسكالج أزج

 ..........................................................................................CONIZAR PROMO21986

 .......................... (GESTION(DU(PERSONNEL(INTERIMAIRE (GEPERSO21986

 ........................................................................................................... BOUGRO21986

 ..........................................................................................................HYRENCO21986

 .........................................................................PALM STRATEGIES SARL AU21947

 ...............................................................................COMPLEXE LA CAPITALE.21947

 II. - إعالنات قضائية

21988املحك ة التجالية ب كناس................................................................................... 

21989املحك ة التجالية بطنجة..................................................................................... 

21951املحك ة التجالية بأكادير...................................................................................... 

21951املحك ة التجالية بالدال البيضاء......................................................................... 

21958املحك ة التجالية بفاس....................................................................................... 

21955املحك ة التجالية ب راكش................................................................................... 

 ..................................................................................... 21958املحك ة التجالية بوجدة

21958املحك ة التجالية بالرااط.................................................................................... 

21959املحك ة االبتدائية بالقنيطرة.............................................................................. 

21959املحك ة االبتدائية باي نتانوت............................................................................ 

21959املحك ة االبتدائية بأزيالل................................................................................... 

21959املحك ة االبتدائية بالفقيه بن صالح.................................................................. 

 ................................................................................ 21959املحك ة االبتدائية بني مالل

21960املحك ة االبتدائية باملح دية.............................................................................. 

21960املحك ة االبتدائية ب3رشيد................................................................................... 

21960املحك ة االبتدائية بتازة....................................................................................... 

21960املحك ة االبتدائية بتطوان.................................................................................. 

 .................................................................................... 21961املحك ة االبتدائية ب3ركان

21961املحك ة االبتدائية بسوق ألبعاء الغرب.............................................................. 

21961املحك ة االبتدائية بزاكولة.................................................................................. 

21961املحك ة االبتدائية ببنسلي ان............................................................................. 

21961املحك ة االبتدائية بوادي الذهب........................................................................ 

21962املحك ة االبتدائية بالخ يسات........................................................................... 

21962املحك ة االبتدائية بتيزنيت.................................................................................. 

21962املحك ة االبتدائية بالصويرة............................................................................... 

21962املحك ة االبتدائية بسال....................................................................................... 

21963املحك ة االبتدائية بالجديدة............................................................................... 
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 III. - إعالنات إدارية

 ............................................................................................... 21968 وكالة الحوض املائي لسبو

21977الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة  تقوية تزويد 

 مدينة عين عودة باملاء الصالح للشرب انطالقا من محطة املعالجة 

 ................................................................................................................ 21982ام عزة

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة تق�سي بإحداث مدلسة 

ب وجبه  وتنزع  فاس  بع الة  ب قاطعة سايس  بطريق صفرو  التقدم 

 .............................................. 21983ملكية القطعة األلضية الالزمة لهذا الغرض

 5091 عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشول  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدلاك 

 بتاليخ 26 ماي 2010 وعدد 5283 بتاليخ 29 يناير 2018 واملعلن أنه

 من املنفعة العامة تزويد مراكز أزيالل - دمنات باملاء الشروب انطالقا 

21988من سد الحسن األول...................................................................................... 

 8969 عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشول  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدلاك 

 بتاليخ 23 يناير 2008 وعدد 5712 بتاليخ 20 أبريل 2022 واملعلن أنه

 من املنفعة العامة تزويد مراكز أزيالل - دمنات باملاء الشروب انطالقا 

21985من سد الحسن األول...................................................................................... 

 5270 عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشول  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدلاك 

بتاليخ 30 أكتوار 2013 واملعلن أنه من املنفعة العامة تقوية تزويد 

21986مدينة أزيالل باملاء الشروب انطالقا من سد الحسن األول .................... 

 5002 عدد  الرس ية  بالجريدة  املنشول  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدلاك 

بتاليخ 10 سبت 3ر 2008 واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مراكز 

21987أزيالل - دمنات باملاء الشروب انطالقا من سد الحسن األول ................ 

إعالن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة توسيع محطة معالجة 

املياه ب3ركان لتزويد نواحي بركان والسعيدية باملاء الصالح للشرب تنزع 

 ............................... 21988ب وجبه ملكية القطعة األلضية الالزمة لهذا الغرض

تق�سي  العامة  املنفعة  أن  يعلن  مرسوم  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك وتنزع ب وجبه ملكية 

21989القطع األلضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم الرحامنة............................... 

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث 

ثانوية جالل الدين الرومي بتجزئة فضيلة بطريق عين الشقف بع الة 

فاس وتنزع ب وجبه ملكية الحقوق املشاعة في القطعة األلضية الالزمة 

21998لهذا الغرض...................................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرل التخلي التعديلي ملشروع مقرل التخلي 

املنشول بالجريدة الرس ية عدد 5561 بتاليخ 29 ماي 2019، والذي 

أعلن أنه من املنفعة العامة بناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت 

والعيون، مقطع لاس امليل - واد دلعة واالتخلي عن ملكية القطع 

22000األلضية الالزمة لهذا الغرض بج اعة لاس امليل - إقليم كل يم ........... 

مشروع قرال لرئيس ج اعة الزيتون لقم 2022/01 بتاليخ 19 أغسطس 2022 

بالتخلي عن ملكية القطع األلضية الالزمة إلنجاز طريق التهيئة لقم 1 

22001بدوال الطوب بج اعة الزيتون.................................................................

مشروع قرال لرئيس ج اعة الزيتون لقم 2022/02 بتاليخ 22 أغسطس 2022 

بإعالن أن املنفعة العامة لنزع ملكية القطع األلضية الالزمة إلنجاز 

22003 زان طوليطا لل اء الصالح للشرب بدوال طوليطا بج اعة الزيتون ....

إعالن بإيداع ونشر وتعليق مشروع مقرل يق�سي بالتخلي عن قطعة ألضية 

تقتطع من الرسم العقالي عدد 12/272188 مساحتها 2519 م2 في 

ملك الخواص املرموز لها ض ن تص يم التهيئة ملقاطعة سباتة بالعالمة 

P2022005 ألجل إحداث تجهيزات ع ومية......................................................

ألضية  قطعة  عن  بالتخلي  اإلذن  قرال  مشروع  وتعليق  ونشر  بإيداع  إعالن 

8180 م2 تقتطع من عدة لسوم عقالية في ملك الخواص  مساحتها 

املرموز لها ض ن تص يم التهيئة ملقاطعة سباتة بالعالمة P22 ألجل 

22007إحداث تجهيزات ع ومية.........................................................................

إعالن بإيداع ونشر وتعليق مشروع قرال يق�سي بتخطيط وتهيئة حدود الطريق 

 SM66 املرموز لها ض ن تص يم التهيئة ملقاطعة سيدي مومن بالعالمة

مع تحويل جزء من مسالها وتعيين ونزع ملكية العقالات الالزمة لهذه 

22009الغاية طبقا للقانون 7.81 املتعلق بنزع امللكية وااالحتالل املؤقت .........

إعالن بإيداع ونشر وتعليق مشروع مقرل يق�سي بالتخلي عن القطع األلضية 

ملقاطعة  التهيئة  تص يم  لها ض ن  املرموز  الطريق  غ ال  في  الواقعة 

22012سيدي مومن بالعالمة SM74 طبقا للقانون املع ول به في هذا الشأن ..

إعالن بإيداع ونشر وتعليق مشروع مقرل يق�سي بالتخلي عن القطع األلضية 

الالزمة لتوسيع قنطرتي كابالم وكوديير املتواجدتين بدائرة النفوذ الترابي 

لع الة مقاطعات سيدي ال3رنو�سي وتهيئة منحدل بدال الطريق السيال 

«كوديير» في اتجاه مدينة الرااط بطول 386 م2 وعلى عرض 7.40 م ومن 

الطريق السيال في اتجاه شالع ليث بن سعد بطول 155 م وعلى عرض 

7.40 وتهيئة منحدل بدال الطريق السيال كابالم في اتجاه مدينة الرااط 

بطول 286 م على عرض 7.40 م ومن الطريق السيال في اتجاه سيدي 

 ال3رنو�سي على مستوى شالع مبالك بن بواكر ح ادي بطول 218 م

22015على عرض 7.40 م....................................................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

ديوان األستاذة منى الحسني

موثق بتازة

شالع مح د الخامس،)مكاتب ماجستيك،)

ديوان لقم)1،)تازة

الهاتف):)05.35.67.32.26

الفاكس):)05.35.67.32.46

يونس أسية
ش.م.م

الرأس ال االجت اعي : 50.000 دلهم

املقر االجت اعي : تازة، شالع مح د 

الخامس، لقم 7، ع الة املوحدين

ب وجب عقد لسمي بتاليخ)8)و18 

مالس)2022)تم تفويت مج وع)250 

يونس) السيد  ي تلكها  التي  حصة 

لصالح) املذكولة،) الشركة  في  عاللو 

السيد نبيل التوزاني.

التعديل القانوني):)املادة)6

السيد أسية عاللو)250)حصة.

السيد نبيل التوزاني)250)حصة.

ما مج وعه):)500)حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحك ة االبتدائية بتازة،)

2022،)ملف لقم) 30)سبت 3ر) بتاليخ)

.2022/859

1 P

STE GST WORK
SARL

إنشاء شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بفاس)

2022)تم تأسيس) 21)سبت 3ر) بتاليخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 اصياتها كالتالي):

STE GST WORK(:(التس ية
الهدف):)أشغال البناء)املتنوعة.

 1 املقر االجت اعي):)تجزئة الجنان)
لقم ز169)عين الشقف فاس.

املدة):)99)سنة.
الرأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 
دلهم) (500.000 في) االجت اعي حدد 
فئة) من  حصة  (5000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة الواحدة.
السعيدي) السيد  عين  (: التسيير)

فهد مسيرا للشركة.
وعين السيد السني عبد الرح ان)

مسيرا مساعدا ملدة غير محدودة
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى كتابة)
بفاس) التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (2 بتاليخ)

.74405/22
ب ثابة مقتطف وايان

2 P

 SOCIETE ASSURANCE
FARID

SARL AU
تجزئة مقدمة الريف شالع مح د 
الخامس جرف امللحة سيدي قاسم

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
املنعقد) وحيد  لشريك  االستثنائي 
ف3راير) فاتح  بتاليخ  امللحة  بجرف 
قرل) أعاله  املذكولة  للشركة  (2022

الشريك الوحيد ما يلي):
ابتداء) للشركة  املسبق  الحل 
وتعيين) (2022 من تاليخ فاتح ف3راير)
لبطاقة) الحامل  النقاد  فريد  السيد 
 GN101809 التعريف الوطنية لقم)

ك صفي للشركة.

بتعاونية) (: التصفية) مقر  حدد 

النصر جرف امللحة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ بلقصيري  ب شرع   االبتدائية 

10)ف3راير)2022،)تحت لقم)39.

3 P

 SOCIETE TRANS

LOGISTIQUE M.BELKSIRI
SARL

دوال امغيطن اوالد امسلم النويرات

بلقصيري، سيدي قاسم

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املنعقد ب شرع بلقصيري 

للشركة) (2022 سبت 3ر) (26 بتاليخ)

املذكولة أعاله قرل الشركاء)ما يلي):

ابتداء) للشركة  املسبق  الحل 

وتعيين) (2022 سبت 3ر) (26 من تاليخ)

الحامل) الكرواني  منعيم  السيد 

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GN130371)ك صفي للشركة.

حي املسيرة) (: حدد مقر التصفية)
الخضراء)لقم)590)مشرع بلقصيري.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ بلقصيري  ب شرع   االبتدائية 

26)أكتوار)2022)تحت لقم)319.

4 P

BELFRACARS
SARL AU

استثنائي) عام  ج ع  ب قت�سى 

أكتوار) (28 يوم) الرااط  في  حرل 

قرل الشريك الوحيد للشركة) (2022

BELFRACARS SARL AU)ما يلي):

حي) (12 (: االجت اعي) املقر  تحويل 

باب حصين شقة لقم)29)قرب ح ام)

الشلح سال إلى محل لقم)651)أمل)2 

بلوك س حي يعقوب املنصول الرااط.

القانون) من  (8 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نوف 3ر) (3 بتاليخ) (39938 لقم) تحت 

.2022

5 P

ARCATRA

SARL

وضع) تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

التس ية):)ARCATRA)ش.ذ.م.م.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف):)مقاول األشغال املختلفة)

أو البناء.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجالي.

ونادية) بلعيدي  لايع  (: املسير)

اللحية.

ونادية) بلعيدي  لايع  (: التوقيع)

اللحية.

دلهم) (100.000 (: الرأس ال)

موزعة على الشكل التالي):
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لايع بلعيدي)500)حصة.

نادية اللحية)500)حصة.
 31 لقم) (: االجت اعي) العنوان 

الزعفران بالد بنداود سال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  لقم 

بتاليخ فاتح) (36985 االبتدائية بسال)

نوف 3ر)2022.

6 P

COMPTOIR CARRELAGE
SARL AU

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 6 زنقة ضاية عوا

الطابق الرابع الشقة 16 أكدال 

الرااط

بالرااط،) عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022)قرل الشريك) 15)ف3راير) بتاليخ)

كالالج») «كونطو  لشركة) الوحيد 

ش.م.م.ذ.ش.و ما يلي):

150)حصة من) (: تفويت حصص)

طرف السيد الحشيري  الد لفائدة)

السيدة مولين ليلى.
زنقة) (6 من) االجت اعي  املقر  نقل 

 16 ضاية عوا الطابق الرابع الشقة)
أكدال الرااط إلى محل لقم)100)زنقة)

كري ة) حي  األل�سي  الطابق  بوشوك 

سال.

تغيير الشكل القانوني من شركة)

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

إلى شركة محدودة املسؤولية.

تعديل القانون األسا�سي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

الرقم) تحت  بالرااط  التجالية 

129906)بتاليخ)2)نوف 3ر)2022.

7 P

MAOUMA DESIGN
RC : 163711

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

وضع) تم  العرفي،) للعقد  تبعا 

املسؤولية) محدودة  الشركة  قوانين 

ذات الشريك الوحيد ذات امل يزات)

التالية):

MAOUMA DESIGN(:(التس ية

الهدف):)يتعلق نشاط الشركة ب)

أنشطة التص يم املتخصصة.

شركات أع ال متنوعة.

املشالكة املباشرة أو غير املباشرة)

األنشطة) على  يركز  مشروع  أي  في 

املقرلة.

األنشطة) مختلف  عامة  واصفة 

مباشر) وغير  مباشر  التباط  لها  التي 

توسيع) شأنها  ومن  الشركة  بهدف 

نشاط الشركة.

زعير،) ساحة  (: االجت اعي) املقر 

ع الة)C 5،)شقة لقم)501،)سوي�سي،)

الرااط.

املدة):)99)سنة.

مبلغ) في  حدد  (: الرأس ال)

 1000 إلى) مقس ة  دلهم  (100.000

100)دلهم) حصة اجت اعية من فئة)

للواحدة.

الشركة تسيرها السيدة) (: اإلدالة)

مليحة ماء)العينين.

السنة االجت اعية):)تبتدئ في فاتح)

31)ديس 3ر من نفس) يناير وتنتهي في)

السنة.

الراح) من  (%5 تقتطع) (: األلااح)

طبقا) القانوني  لالد ال  الصافي 

للقانون والباقي يوضع تحت تصرف)

الج ع العام العادي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نوف 3ر) (2 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

.2022

8 P

CAFE ARABICA LIGHT
SARL AU

تأسيس
وضع) تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):

 CAFE ARABICA (: التس ية)

LIGHT

مسؤولية) (: القانوني) الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد).

الهدف االجت اعي):)

االستغالل مقهى تشغل أقل من)

  سة أشخاص.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجالي.

99)سنة ابتداء)من تاليخ) (: املسير)

تسجيلها بالسجل التجالي.

عبد) طوالة  (: الوحيد) املسير 

العزيز.

دلهم) (100.000 (: الرأس ال)

موزعة على الشكل التالي):

بيتي) تجزئة  (: االجت اعي) العنوان 

سكن ع الة لقم)12)محل)1)ومحل)2 

ومحل)3)عامر ال3راه ة سال.

من) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 3ر.

االبتدائية) باملحك ة  اإليداع  تم 

التجالي) السجل  لقم  تحت  بسال 

39917)بتاليخ فاتح نوف 3ر)2022.

9 P

 EL MAMOUNE KASMI LIL

ISKANE
تغيير املقر االجت اعي للشركة

العام) الج ع  محضر  ب وجب 

بتاليخ بالرااط  املؤلخ   االستثنائي 

شركة ملساهمي  (2022 سبت 3ر) (22 

 EL MAMOUNE KASMI LIL

ISKANE)لأس الها)100.000)دلهم.

تم إجراء)التعديل التالي):

لشركة االجت اعي  املقر   تغيير 

 EL MAMOUNE KASMI LIL

إلى العنوان الجديد تجزئة) (ISKANE

سيدي) (12 لقم) محل  (5 فرع) املنزه 

عالل البحراوي).

بالسجل) القانوني  اإليداع  وتم 

التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 

(،2022 أكتوار) (28 بتاليخ) بالرااط 

لقم) (83067 التجالي) السجل  لقم 

اإليداع)8888.

10 P

CLIC 7
SARL AU

الحل املسبق
العام) الج ع  مداوالت  إثر  على 

أبريل) (18 االستثنائي املنعقدة بتاليخ)

2022،)قرل املساهم الوحيد لشركة)

CLIC(7)ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

املرادي) العرابي  السيد  تعيين 

للقيام ب ه ة الحل النهائي للشركة.

زنقة) (،9 (: الشركة) مقر  تعيين 

حي املحيط،) (،61 الشقة) البندقية،)

الرااط ك قرها لحلها النهائي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم)125737 

بتاليخ)23)يونيو)2022.

11 P

COMMUNISOFT
SARL

ب وجب الج ع العام فوق العادة)

 2022 سبت 3ر) (12 بتاليخ) للشركاء)

 COMMUNISOFT SARL لشركة)

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

 6 الع الة) دلهم،) (10.000 لأس الها)

الشقة)8)زنقة بهت اكدال الرااط.

من) الشركة  لأس ال  من  الرفع 

10.000)دلهم إلى)100.000)دلهم.

تغيير مقر الشركة من زنقة بهت)

ع الة)6)الشقة)8)أكدال الرااط إلى)3 

شالع ل�سى كديرة حي النهضة الرااط.

تس ية مسيرة جديد للشركة.

إضافة أنشطة أ رى إلى الشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة)

مع تقسيم جديد لرأس ال الشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوار) (27 بتاليخ) بالرااط 

تحت الرقم)129766.

12 P
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شركة مراكش نيو جنراسيون 

كونفرنس
ش.م.م - ذات شريك واحد

 SOCIETE MARRAKECH NEW

GENERATION CONFERENCE

SARL AU M.N.G.C

لأس الها االجت اعي : 1.000.000 

دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 32 تجزئة

حسن حي االنبعاث - ت الة

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

يوم املنعقد  للشركة   االستثنائي 

27)ديس 3ر)2021)تقرل ما يلي):

للشركة) االجت اعي  املقر  تحويل 

تجزئة) (32 لقم) (: التالي) العنوان  إلى 

حس حي االنبعاث)-)ت الة.

تعيين مسير جديد للشركة):
بشرى) السيدة  استقالة  إثر  على 

البليدة من مهامها ك سيرة والتفويت)

الكلي للحصص االجت اعية للشركة،)

ع ر  لفي) السيد  تعيين  تم  فقد 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  ك سير 

محددة.

تبعا لهذه التغييرات تقرلمالءمة)

القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحك ة  لدى  القانوني 

بت الة بتاليخ)26)أكتوار)2022)تحت)

لقم)9197.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكش

13 P

SOCIETE RLZ INVEST
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)

ب دينة) ومسجل  (2022 أكتوار) (6

 2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ  تزنيت 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة محددة العناصر ك ا يلي):

 SOCIETE RLZ (: التس ية)

INVEST SARL

افود) دوال  (: االجت اعي) املقر 

نتكيضا دائرة اكلو.

الغرض):)اإلنعاش العقالي.
لأس املال):)100.000)دلهم مقسم)

إلى)1000)حصة ب ا قدله)100)دلهم)

لكل حصة موزعة ك ا يلي):

333.80)حصة للسيد زاهو اح د.

لزق) للسيد  حصة  (333.30

الحسن.

الح يد) للسيد  حصة  (333.30

الحسين.

من) املالية  أو  االجت اعية  السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

 337 لقم) تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاليخ)3)نوف 3ر)2022.
لقم السجل التجالي)5361.

14 P

األستاذ مح د كريم دوليزال

موثق بالدال البيضاء

865،)شالع السفير ابن عائشة،)شقة لقم)81

الطابق الخامس،)الدال البيضاء

LA SOCIETE CASUAL PANT
S.A

لأس الها : 6.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : الدال البيضاء

تجزئة م3روكة، 13، تجزئة  الدية

الحي الصناعي موالي لشيد

السجل التجالي لقم 163205

التعريف الجبائي لقم 2860778

اإلدالة) مجلس  محضر  ب قت�سى 

(،2022 أغسطس) (8 بتاليخ) املنعقد 

تقرل ما يلي):

السيد) استقالة  على  املصادقة 

مح د توفيق برادة من مهامه ك دير)

عام للشركة.

لاتب) املولى  عبد  السيد  تعيين 

مدير عام للشركة طيلة مدة تعيينه)

ك تصرف.

تغيير التوقيع االجت اعي للشركة)-)

صالحيات بنكية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2022 أغسطس) (17 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)838838.
للخالصة والبيان

األستاذ مح د كريم دوليزال

15 P

IMMOGIME شركة
شركة محدودة املسؤولية

لأس املال االجت اعي : 100.000 

دلهم

املقر االجت اعي بالدال البيضاء

68، زنقة عبد هللا املديوني، الطابق 

األول، الشقة 2

السجل التجالي 581395

التعريف الجبائي 52433672

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

الشركة املس اة) الغير عادي لشركاء)

تلقاه) الذي  ش.م.م  (IMMOGIME

موثق) دوليزال  كريم  مح د  األستاذ 

أكتوار) (3 بتاليخ) البيضاء) بالدال 

2022،)قرل الشركاء)ما يلي):

ت ديد الهدف االجت اعي للشركة)

ك ا يلي):

وجه) وعلى  محطة  دمات،)

الخصوص بائع وقود بالتجزئة.

لألغراض) البناء) أع ال  مقاول 

وكراء) شراء) أعاله،) املذكولة 

األصول) ج يع  وتأسيس  واناء)

واملنشآت) األع ال  ج يع  التجالية 

واملستودعات ألغراض تنفيذ أنشطة)

الشركة.

الدلاسات،) ج يع  إجراء)

العقود،) ج يع  على  والحصول 

وتشغيل) وتجهيز،) وإنشاء،) واقتناء،)

ج يع) وتأجير  املرافق،) ج يع 

على) والحصول  واملعدات،) املواد 

عليها) والحصول  االمتيازات  ج يع 

براءات) ج يع  وتقديم  وتشغيلها،)

اال تراع والترا يص والحصول عليها)

وتشغيلها وايعها.

املعامالت) ج يع  الع وم  وعلى 

أو) املالية  أو  التجالية  أو  الصناعية 

املتعلقة) املنقولة  غير  أو  املنقولة 

بأحد) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

املذكولة أعاله أو بأي أشياء) األشياء)

من) حتى  أو  صلة  وذات  م اثلة 

توسع) تعزز  أن  ببساطة  املحت ل 

الشركة وتطويرها.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدال) التجالية  لل حك ة  التجالي 

بتاليخ (888311 تحت لقم)  البيضاء)

2)نوف 3ر)2022.

16 P

BOUBADI TRANSPORT
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

ت ت) (،2022 نوف 3ر) (8 بالرااط يوم)

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):

 BOUBADI (: التس ية)

.TRANSPORT

والدولي) الوطني  النقل  (: الهدف)

للبضائع.

ابن) شالع  (59 (: االجت اعي) املقر 

سينا شقة لقم)11)أكدال الرااط.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأس ال):)حدد لأس ال الشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.

إلى) الشركة  تسيير  عهد  (: اإلدالة)

السيد محندي مح د.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديس 3ر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجالي لل حك ة)

نوف 3ر) (8 بتاليخ) بالرااط،) التجالية 

2022،)تحت لقم)130002.

17 P
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ديوان األستاذة آمال مساندة

موثقة بالدال البيضاء
80،)شالع ع ر الريفي،)الطابق األول

HOTEL PLAZA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

Siège(social : CASABLANCA

 18Boulevard Mohamed

ELHANSALI

Au(Capital(de 264.000 DHS

هبة حصص في الشركة
األستاذة) تلقته  عقد  ب قت�سى 

امال مساندة موثقة بالدال البيضاء)

قام السيد) (2022 أكتوار) (17 بتاليخ)

حصة) (1188 بهبة) هابي  مح د 

هابي) اسلي ان  السيد  ابنه  لفائدة 

التي ي تلكها بالشركة ذات املسؤولية)

.HOTEL PLAZA(املحدودة

ب قت�سى نفس العقد تم ما يلي):

استقالة السيد اسلي ان هابي من)

مهامه ك سير للشركة.

تأكيد السيد مح د هابي ك سير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

األستاذة) تلقته  عقد  ب قت�سى 

امال مساندة موثقة بالدال البيضاء)

تحيين) تم  (2022 أكتوار) (17 بتاليخ)

النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

أكتوار) (31 بتاليخ) البيضاء) بالدال 

2022)تحت لقم)843687.
لإليداع والنشر

األستاذة آمال مساندة

18 P

SAVINES IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لأس الها : 100.000 دلهم

الكائنة ب 18 شالع واد بهت أكدال 

الرااط

ملخص محضر الج ع العام 
اإلسثتنائي للشركة

االستثنائي) العام  الج ع  إطال  في 
 SAVINES IMMOBILIER لشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
بتاليخ املنعقد  وحيد   بشريك 
18)أكتوار)2022)الكائنة ب)59)شالع)
موالي إقامة  العزيز،) عبد   موالي 
تداول) (، القنيطرة) (8 عبد العزيز لقم)
على باإلج اع  الشركة  ه و   مسا 

ما يلي):
من) للشركة  األسا�سي  املقر  تغيير 
إقامة) شالع موالي عبد العزيز،) (59
القنيطرة) (8 لقم) العزيز  عبد  موالي 

إلى)18)شالع واد بهت أكدال الرااط.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالقنيطرة في)27)أكتوار)2022)تحت)

لقم)93085.
19 P

مكتب األستاذ شكيب أطوبي))موثق)
 8)،)شالع الساقية الح راء)بطانة

)سال
الهاتف):)05-37-88-47-17/19

شركة سهام فرمين
ش.م.م

لأس الها : 100.000 دلهم 
مقرها اإلجت اعي : الرااط، 800 

شالع الحسن الثاني، شقة 5
 محضر ج ع عام

ب كتب) حرل  عقد  ب قت�سى 
موثق بسال،) األستاذ شكيب أطوبي،)
تقرل (،2022 سبت 3ر) (26  بتاليخ)

ما يلي):
املكي،) الشياظمي  السيد  وفاة 
فرمين) سهام  بشركة  ومسير  شريك 
جدد،) شركاء) ( ولثته) ( ضم) ( ش.م.م،)
صوفيا) الشياظمي  السيدة  تعين 

مسيرة،)و)
تحيين القانون األسا�سي للشركة.)
املحك ة) في  تم  القانوني  اإليداع 
أكتوار) (13 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت لقم)129515.
للخالصة و البيان)

األستاذ شكيب أطوبي)

20 P

مكتب األستاذ شكيب أطوبي)))موثق)
 8)،)شالع الساقية الح راء)بطانة

)سال
الهاتف):)05-37-88-47-17/19

شركة صوفيا نوكيو
ش.م.م

لأس الها : 100.000 دلهم 
مقرها اإلجت اعي : الرااط، 800 

شالع الحسن الثاني، شقة 5
محضر ج ع عام

ب كتب) حرل  عقد  ب قت�سى 
موثق بسال،) األستاذ شكيب أطوبي،)
تقرل (،2022 شتن3ر) (26  بتاليخ)

ما يلي):
املكي،) الشياظمي  السيد  وفاة 
شريك و مسير بشركة صوفيا نوكيو)
جدد،) شركاء) ولثته  ضم  ش.م.م،)
صوفيا) الشياظمي  السيدة  تعين 

مسيرة).
األسا�سي) القانون  وتحيين  (

للشركة.)
املحك ة) في  تم  القانوني  اإليداع 
أكتوار) (13 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت لقم)129516.
للخالصة و البيان)

األستاذ شكيب أطوبي)

21 P

CHIMIBEN
 SARL

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) قد  بت الة،) (.23/11/2021
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة تح ل الخصائص التالية):

  CHIMIBEN SARL(:(التس ية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
االستراد) (: االجت اعي) الهدف 

والتصدير.)
دلهم) (100.000 (: املال) لأس 
مقس ة إلى)100)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

الرياض) قطاع  (: االجت اعي) املقر 
والد مطاع قطاع)1)لقم)37)ت الة.)

التسيير):)السيد بنل ليح مح د او)
بنل ليح ايوب.)

لقم التقييد باملحك ة االبتدائية)
بتاليخ) (137411 لقم) تحث  بت الة 

.01/08/2022
22 P

B M H AUTO
SARL

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد) بالرااط،) (2022 أكتوار) (18
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تح ل الخصائص التالية):
.B M H AUTO SARL(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجت اعي):)مصلح ميكانيكي.
لأس املال):)100.000)دلهم مقس ة)
دلهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
 1 أمل) كراج،) (: االجت اعي) املقر 

لقم)370)ج)5،)ح.ي.م،)الرااط.
السيد بتشكط مح د (:  التسيير)

أو بتشكط حسن.
التجالية) باملحك ة  التقييد  لقم 
بتاليخ) (163751 لقم) تحـت  بالرااط 

13)أكتوار)2022.
23 P

MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL/FAX : 0522 85 06 08

LEVIMAR
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في) (- (I
القوانين) أنجزت  (2022 أكتوار) (17
الخصائص) ذات  لشركة  األساسية 

التالية):
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.LEVIMAR(:(التس ية
ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املوضوع):)دا ل و الج املغرب

القيام بج يع الخدمات املتعلقة)
بالتصدير واالستيراد)؛

شراء،)بيع وتصدير ج يع منتجات)
الصناعة التقليدية والحرفية)؛

القيام بج يع الع ليات التجالية،)
العقالية والغير العقالية) الصناعية،)
املتعلقة بصفة مباشرة وغير مباشرة)
بنشاط الشركة أو أي نشاط م اثل)

أو قريب منه.
سنة تبتدئ من تاليخ) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
املقر الرئي�سي):)لقم)10)زنقة الحرية،)

الطابق)3)الشقة)5،)الدال البيضاء.
الرأس ال):)حدد في)100.000)دلهم)
نقدا قسم إلى)1000)حصة قي ة كل)

حصة)100)دلهم.
الحصة كلها في اسم سناء)املدول.

وحيد) ك سير  عين  (: التسيير)
للشركة):

الوطنية) بطاقتها  املدول،) سناء)
.BK611673

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى)31)ديس 3ر.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي) املركز  بواسطة  التجالية 

لالستث ال لوالية الدال البيضاء.
سجلت الشركة في السجل التجالي)

بالدال البيضاء)تحت لقم)560585.
24 P

SAFARI PARC
سفالي بالك

شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : مقر شركة 
نيواليف ديفلوا ون

  ذات مسؤولية محدودة
 إقامة نوال ساحة األمم املتحدة 

لقم 10 زاوية الجنرال الكتاني وزنقة
املختال السو�سي اكادير
الج ع العام االستثنائي
 بتاليخ  19 شتن3ر 2022

طبقا ملداولة الج ع العام االستثنائي)

تقرل) (،2022 19)سبت 3ر)  املنعقد يوم)

ما يلي):

اللجوء)الى الحل املسبق للشركة)؛

تعيين مصفي في شخص السيدة)

بشرى دلدالي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأكادير) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (12 بتاليخ)

.118779
)املسير

25 P

STE MENSOURITEL
SARL

 2022 أكتوار) فاتح  بتاليخ  تم 

اجت اع عام استثنائي حدد ب وجبه)

النقاط ارتية):

 STE من) الشركة  اسم  تحويل 

إلى) (MENSOURITEL SARL

.OMEGAKECH SARL

املحك ـة) في  القانونـي  اإليـداع  تـم 

 2022 نوف 3ر) (8 ب راكش)  التجالية 

تحـت لقم)181102.

26 P

 ECOLE MAMA ASMAA

PRIVE
SARL AU

إنشاء شركة
بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم وضع القانون) (2022 سبت 3ر) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املعطيات) تحت  وذلك  محدودة 

التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (- (1

مسؤولية محدودة.

2)-)تس ية الشركة):

حضانة) (: الشركة) غرض  (- (3

ولوض.

حي) (: املقر االجت اعي للشركة) (- (8

(،28 لقم) شالع صفوان،) االنبعاث،)

ت الة.

5)-)املدة):)حددت مدة الشركة ب)
99)سنة ابتداء)من تاليخ تسجيلها في)

السجل التجالي.
6)-)لأس ال الشركة):)حدد ب بلغ)
 1000 إلى) مقس ة  دلهم  (100.000
للحصة) دلهم  (100 بقي ة) حصة 

مكتتبة،)محرلة وموزعة كالتالي):
 1000 الطويلب) أس اء) السيدة 

حصة)؛
املج وع)1000)حصة.

7)-)التسيير القانوني):)تسير وحيد)
أس اء) السيدة  طرف  من  للشركة 
الحاملة للبطاقة الوطنية) الطويلب،)
بحي) والقاطنة  (A479033 لقم)
(،28 لقم) شالع صفوان،) االنبعاث،)

ت الة،)وذلك ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بكتابة) الشركة  لنظام  القانوني 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
أكتوار) (18 بت الة تم التسجيل يوم)
بالسجل) الشركة  سجلت  (2022

التجالي تحت لقم)137511.
مقتطف قصد اإلشهال

27 P

MALAK WORKS M.W
بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس الشركة) (2022 أكتوار) (5
ذات املسؤولية املحدودة والتي تت يز)

ب ا يلي):
 MALAK (: االجت اعية) التس ية 

.WORKS M.W
في) مقاول  (: االجت اعي) الهدف 

البناء)وأع ال مختلفة.
املقر االجت اعي):)20)زنقة اكل ان،)
أكدال،) (،2 لقم) شقة  علي  سيدي 

الرااط.
لأس ال الشركة):)100.000)مكون)

من)1000)حصة.
السيد مح د بنه و)500)حصة)؛

 500 التدالوي) مليكة  والسيدة 
حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)السيدة مليكة التدالوي)

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 3ر.
لقم السجل التجالي):)163777.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط بتاليخ)3)نوف 3ر)2022.

28 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الواحد

لأس ال):)500.000)دلهم

 1)-)شالع الشهيد ضياء)الرح ان،)قطاع)1 

بلوك ج،)السوي�سي،)الرااط

SHR SERVICES
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد
لأس الها : 2.000.000 دلهم

28، شالع الغلسين، سكتول 21، 

بلوك ب، حي الرياض، الرااط

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

(،2022 سبت 3ر) (30 بتاليخ) للشركة 

تقرل ما يلي):

قبول شريك جديد):

كشريك) الوحيد  الشريك  يقبل 

 LARAH HOLDING شركة) جديد 

السجل) في  املسجلة  (SARL AU

التجالي بالرااط تحت لقم)160587 

السيد) مديرها  طرف  من  امل ثلة 
لشيد قيشوح.

تحويل األسهم):

بقي ة) سه ا  (19.999 تم تحويل)

االجت اعية،) للحصة  دلهم  (100

للسيد) سابقا  م لوكة  كانت  والتي 
 LARAH(لشيد قيشوح لصالح شركة

.HOLDING

تحويل الشكل القانوني للشركة):

تحويل) الوحيد  املساهم  قرل 

القانوني للشركة من شركة) الشكل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  الواحد 

محدودة اعتبالا من اليوم.

تعديل النظام األسا�سي):

قرل املساهم الوحيد نتيجة للقرال)

من) و7) و6) (1 املواد) تعديل  السابق 

النظام األسا�سي على النحو التالي):
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املادة)1):)الشكل القانوني للشركة):

ذات) كشركة  الشركة  تأسست 

شروط) ب وجب  محدودة  مسؤولية 

سند  اص.

بين) الوجود  في  الشركة  تست ر 

التي) وتلك  الحالية  األسهم  مالكي 

سيتم إنشاؤها الحقا.)تخضع للقوانين)

القانون) ب وجب  سي ا  ال  السالية،)

 1997 ف3راير) (13 في) الصادل  (5.96

الذي يحكم الشركات ذات املسؤولية)

وكذلك) واحد،) مع شريك  املحدودة 

ب وجب هذا النظام األسا�سي.

املادة)6):)املساه ات

قدم الشركاء)املساه ات التالية):

مساه ة) (LARAH HOLDING

ب بلغ)1.999.900)دلهم)؛

السيد لشيد قيشوح مساه ة ب)

100)دلهم)؛

أي املج وع الكلي)2.000.000)دلهم.

املادة)7):)لأس املال

ب بلغ) املال  لأس  تحديد  تم 

2.000.000)دلهم مقسم إلى)20.000 

 100 بقي ة) اجت اعية  حصة 

بالكامل،) مدفوعة  للحصة،) دلهم 

ب ا يتناسب مع) ومخصصة للشركاء)

مساه ات كل منهم):)كالتالي):

 LARAH HOLDING 19.999

حصة اجت اعية)؛

السيد لشيد قيشوح)1)حصة)؛

حصة) (20.000 يساوي) املج وع 

اجت اعية بتألف منها لأس املال.

تحديث النظام األسا�سي.

الوكالة للقيام باإلجراءات.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة التجالية بالرااط)

 8598 برقم) (2022 نوف 3ر) (3 بتاليخ)

بالسجل التسلسلي.

29 P

MODCOD
SARL AU

لأس الها : 1.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : فيال 9K8 شالع 

النجد، مكتب R1-R3 حي الرياض، 

الرااط

RC(N° : 128535

إشعال برفع لأس املال وإعادة 
صياغة النظام األسا�سي للشركة

قرلت الج عية غير العادية بتاليخ)

28)سبت 3ر)2022)ما يلي):
من) الشركة  لأس ال  لفع  (- (1

1.000.000)دلهم إلى)1.538.500)دلهم)

بخلق)5.385)حصة جديدة مخصصة)

 DIFIFENCE SARL بالكامل للشركة)

اعت ادها) واالتالي  (RC144437
ديون) بإدماج  وذلك  جديد  كشريك 

سائلة ومستحقة على الشركة.

القانوني) الشكل  تحويل  (- (2

للشركة من شركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك وحيد إلى شركة محدودة)

وإعادة) شركاء) عدة  ذات  املسؤولية 

للشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 

برمته.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 

بالرااط بتاليخ)3)نوف 3ر)2022)تحت)
لقم)129983.

ب ثابة مقتطف وايان

املسير

30 P

CIBLATECH
SARL AU

العنوان : 30 زنقة موالي أح د 

الوكيلي، شقة لقم 8، حسان، 

الرااط

ب قت�سى محضر تم تسجيله بتاليخ)

18)سبت 3ر)2022)تم إقرال ما يلي):

تفويت حصص من السيد أيوب)
إلى السيد مح د أمين مهديوي)) بيزا 

1000)حصة.

من) بيزا  أيوب  السيد  استقالة 

تسيير الشركة.

أمين) مح د  السيد  (: التسيير)

مهديوي.

بنود أ رى.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (25 بتاليخ)

.129697
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

31 P

DEEPIT
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد

إنشاء شركة
بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

القانون) وضع  تم  (2022 أكتوار) (3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الواحد) الشريك  ذات  املحدودة 

تتلخص في ا يلي):

.DEEPIT(:(التس ية

الهدف االجت اعي):

 نشاط الخدمات اإلدالية والدعم):)

األنشطة املتعلقة بالتوظيف)؛

وتصدير  دمات) استيرا 

تكنولوجيا املعلومات)؛

ال3رمجة) (: واالتصال) املعلومات 

وأنشطة) اإلدالية  واالستشالات 

تكنولوجيا املعلومات األ رى.

 15 الرااط،) (: االجت اعي) املقر 

شالع األبطال،)شقة لقم)8،)أكدال.

املدة):)99)سنة.

دلهم) (30.000 (: لأس ال الشركة)

300)حصة قي ة كل واحد) مجزأ إلى)

100)دلهم كلها للسيد اح ين كريم.

التسيير):)السيد اح ين كريم ملدة)

غير محدودة.

بالسجل) التسجيل  تم  (: اإليداع)

باملحك ة) الضبط  بكتابة  التجالي 

التجالية بالرااط يوم)7)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)163819.

32 P

 CABINET MERLIN MAROC

INGENIERIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها ب : إقامة لامي، زنقة سبتة، 

مكتب 8، الدال البيضاء

1)-)ب وجب قرال الشريك الوحيد)

 2022 سبت 3ر) فاتح  بتاليخ  املتخذ 

وهو ك ا يلي):

 CABINET حل شركة قبل األوان)

 MERLIN MAROC INGENIERIE

.SARL AU

 KANCHEV VALENTIN تعيين)

 CABINET MERLIN مصفيا لشركة)

 MAROC INGENIERIE SARL AU

 ويحدد مقر التصفية في العنوان ارتي):)
(،8 مكتب) زنقة سبتة،) لامي،)  إقامة 

الدال البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالدال البيضاء)يوم)31)أكتوار)2022 

تحت لقم)888038.

33 P

EDUDREAM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها : 300.000 دلهم

مقرها ب : 8 زنقة الفضيلة، الحي 

الصناعي، يعقوب املنصول، الرااط

1)-)ب وجب قرال الج عية العامة)

للشركاء)املنعقد بتاليخ)5)سبت 3ر)2022 

قرل ما يلي):

.EDUDREAM(تصفية شركة

 Noureddine EL يوافق)

وحيدا) شريكا  بصفته  (YAMANI

 EDUDREAM SARL(ومصفيا لشركة

على القوائم التركيبية للتصفية وعلى)

طرفه) من  املحضر  التصفية  تقرير 

النهائي) اإلغالق  على  ويوافق  ويقرل 

.EDUDREAM SARL(لشركة
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تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
يوم) بالرااط  التجالية  املحك ة   لدى 

21)سبت 3ر)2022)تحت لقم)7474.
لإلشالة والنص

34 P

SINONE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لأس الها : 90.000 دلهم

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
 27)يوليو)2022)بالرااط تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تح ل الخصائص التالية):
.SINONE SARL(:(التس ية

الهدف االجت اعي):)م3رمج ك بيوتر)
أجهزة) تاجر  ومص م،) ومحلل 

ك بيوتر.
املقر االجت اعي):)الع الة)30)شقة)
8)شالع موالي اح د لوكيلي،)حسان)

الرااط.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الرأس ال):)90.000)دلهم مقس ة)
دلهم) (100 فئة) من  حصة  (900

للحصة الواحدة):
السيد سعيد العبودي)300)حصة)؛
السيد ج ال الوشامة)300)حصة)؛

 300 الحلوي) امبالك  السيد 
حصة.

التسيير):)السيد سعيد العبودي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.
التجالية) املحك ة  (: اإليداع)
 2022 أكتوار) (28 بتاليخ) بالرااط 

تحت لقم)129828.
السجل التجالي لقم)163637.

35 P

HTCR
SARL AU

تفويت حصص
تغيير الشكل القانوني للشركة
تعيين مسير جديد للشركة

القرالات) محضر  ب قت�سى 
الغير) العام  للج ع  االستثنائية 
بتاليخ (HTCR لشركة)  العادي 

 25)يونيو)2022)تم إقرال ما يلي):

أقرال بيع)100)سهم للسيد حسن)
لصالح) زهير  العربي  والسيد  عقيل 

السيد بوشتة  القان.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.
عقيل) حسن  السيد  استقالة 
تسيير) من  زهير  العربي  والسيد 

الشركة.
تعيين السيد بوشتة  لقان مسير)

للشركة.
التعديل املترتب عن ذلك بالنسبة)
النظام) من  و13) (1 (،6 (،7 لل واد)

األسا�سي للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تـم اإليـداع القانونـي بكتابة الضبط)
بتاليخ) بت الة  االبتدائية   باملحك ـة 

28)أكتوار)2022)تحـت لقم)9191.
36 P

 TAHIRI COONSULTANCY
SERVICES

SARL
لأس ال الشركة : 10.000 أولو
املنطقة الحرة للتصدير، الحي 

السكني B26، مبنى D2، الطابق 2، 
طنجة

حل شركة
العام) الج ع  ب قت�سى  قرل 
االستثنائي املنعقد)7)ماي)2021)ب قر)
 TAHIRI COONSULTANCY شركة)

.SERVICES SARL
حل شركة.

السيد) للشركة  مصفي  تعيين 
.Mr.TAHIRI HICHAM

تحديد مكان التصفية):
الحي) للتصدير،) الحرة  املنطقة 
(،2 الطابق) (،D2 مبنى) (،B2 السكني)

طنجة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجالية بطنجة بتاليخ)3)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)259128.
37 P

CSR BUSINESS
SARL AU

لأس ال الشركة : 10.000 أولو
املنطقة الحرة للتصدير، الحي 

السكني 83B، طنجة
حل شركة

العام) الج ع  ب قت�سى  قرل 
 2021 ماي) (7 املنعقد) االستثنائي 
 CSR BUSINESS SARL ب قر شركة)

.AU
حل شركة.

السيد) للشركة  مصفي  تعيين 
.Mr.TAHIRI REDOINE

تحديد مكان التصفية):
الحي) للتصدير،) الحرة  املنطقة 

السكني)83B،)طنجة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجالية بطنجة بتاليخ)2)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)259086.
38 P

STE SUNDAY MARKET
SARL AU

بتاليخ) امل ضية  للعقود   طبقا 
تم تحرير القانون) (2022 29)سبت 3ر)
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
سبت 3ر) (30 التالية واملسجلة بتاليخ)

.2022
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املواد) بيع  (: االجت اعي) الهدف 
ومشتقاتها،) التبغ  بيع  الغذائية،)

االستيراد والتصدير.
دلهم) (100.000 (: الرأس ال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة.
اليونس) تجزئة  (: االجت اعي) املقر 
دالنا،)الشطر)3)متجر لقم)3،)مهدية،)

القنيطرة.
التسيير):) ضري عبد السالم.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة)

لقم التقييد بالسجل التجالي)67113.
39 P

اكسكوب ش.م.م

AD LEGIS
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد

ب قتضيات عقد عرفي حرل بتاليخ)

تم تأسيس شركة) (،2022 أبريل) (29

م يزاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

.AD LEGIS(:(التس ية االجت اعية

لها) الشركة  (: االجت اعي) الغرض 

كغرض):

املشولة واالستشالات) املساعدة،)

الجبائية،) القانونية،) (: املجاالت) في 

األ رى) املجاالت  أو  واإلدالية  املالية 

املتعقلة بحياة املؤسسات)؛

بغرض) املتعلقة  الندوات  تنظيم 

الشركة)؛

املالية) الدلاسات  ج يع  إجراء)

اإلدالية) الجبائية،) القانونية،)

وصياغة كافة السندات الخاصة التي)

تتطلبها الشركات)؛

املشالكة،) الت ثيل،) اإلدالة،)

اكتساب املصالح في ج يع الشركات)

أو الكيانات التي لها أغراض م اثلة)

أو ذات صلة)؛

الع ليات) كل  عامة،) واصفة 

املنقولة،) الصناعية،) التجالية،)

بشكل) املتعلقة  واملالية،) العقالية 

باألهداف) مباشر  غير  أو  مباشر 

شأنها) من  التي  أو  أعاله  إليها  املشال 

أن تساعد على تحقيقها وتطويرها،)

مباشرة) مساه ة  كل   وكذلك 

شكلها،) كان  كيف ا  مباشرة،) غير  أو 

 في املقاوالت التي لها أهداف مشابهة)

أو مرتبطة بهدف الشركة.

شالع) (،86 (: االجت اعي) املقر 

الزلقطوني،)الطابق الثاني،)شقة لقم)

6،)الدال البيضاء.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
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الرأس ال االجت اعي):)حدد لأس ال)

الشركة في قي ة)10.000)دلهم مقس ة)

دلهم) (100 فئة) من  حصة  (100 إلى)

بكاملها،) مكتتبة  الواحدة،) للحصة 

محرلة نقدا بصفة تامة وموزعة بشكل)

كامل على الشريك الوحيد.

الشريك الوحيد):

مسير) لشامي،) مصطفى  السيد 

الشركة والقاطن بإقامة لياض أنفا،)

10،)بولكون،)الدال) 5،)شقة) الطابق)

البيضاء.

تسجيل) تم  (: التجالي) السجل 

بالدال) التجالي  بالسجل  الشركة 

 2022 أكتوار) (12 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)558229.
ملخص قصد النشر

اكسكوب

40 P

اكسكوب ش.م.م

ELID
ش.م.م

إنهاء حل الشركة
الج ع) محضر  ب قت�سى  (- (I

بتاليخ) املنعقد  العادي  الغير   العام 

30)سبت 3ر)2022،)قرل شركاء)شركة)

ELID)شركة ذات مسؤولية محدودة،)
ومقرها) دلهم  (100.000 لأس الها)

(،2  االجت اعي بإقامة الدا لة،)م س)
 ع الة)6،)لقم)5،)لولفا،)الدال البيضاء،)

ما يلي):

املصادقة على الحساب الختامي)

للتصفية.

الشركة) ملصفية  إبراء) إعطاء)

وإعفائها) ادولحيان  فاض ة  السيدة 

من املهام املنسواة إليها.

التصفية وتشطيب الشركة) إنهاء)

من السجل التجالي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2022 أكتوار) (27 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)883563.
ملخص قصد النشر

اكسكوب

41 P

 STE MAROCAINE DES

 TRAVAUX TERTIAIRES

ET INDUSTRIELS
SARL

SM2TI

تغيير املقر االجت اعي
لفع لأس ال الشركة

تعيين مسير ثاني للشركة
الج ع) محضر  ب قت�سى  (- (I

بتاليخ) املنعقد  العادي  ( الغير)  العام 

16)يونيو)2022،)قرل شركاء)الشركة)

مسؤولية) ذات  شركة  (SM2TI

دلهم) (100.000 لأس الها) محدودة،)

(،63-25 س) م  (،2 باشرف) ومقرها 

مج وعة سكنية لياض،)حي الحسني،)

لولفا،)الدال البيضاء،)ما يلي):

تعيين السيد مح د يسين عليدي،)

املزداد بتاليخ)18)مالس)1983،)مغربي)

التعريف) لبطاقة  حامل  الجنسية،)

القاطن) (BK309306 لقم) الوطنية 

الطابق) (،56 لقم) سفيان،) بتجزئة 

معروف،) سيدي  (،6 شقة) الثالث،)

الدال البيضاء،)ك سير للشركة وملدة)

غير محدودة.

تغيير مقر الشركة):

(،63-25 س) م  (،2 اشرف) (: من)

مج وعة سكنية لياض،)حي الحسني،)

لولفا،)الدال البيضاء)؛

إلى):)مديونة،)دوال حفافرا،)تجزئة)

(،8 ع الة) (،1 س) م  ارمال،) ديال 

الطابق الثالث،)الدال البيضاء.

لفع لأس ال الشركة من)100.000 

دلهم إلى)1.000.000)دلهم.

تعديل الفصول)8،)6،)7)و18)من)

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2022 أغسطس) (31 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)836191.
ملخص قصد النشر

42 P

SHARED TECH SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لأس الها : 1.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : 16، ساحة لوسيا، 

شقة لقم 9، املحيط، الرااط

تبعا ملداولة محضر الج ع العام)

أكتوار) (6 بتاليخ) املنعقد  اإلستثنائي 

 SHARED TECH لشركة) (،2022

SOLUTIONS)ش.م.م تقرل ما يلي):

بيع الحصص:

من السيد الخليل كتاني إلى) ( (- (1

السيد عادل الضو:)167)حصة.

من السيد الخليل كتاني إلى) (- (2

السيد فؤاد مرواني:)2166)حصة.

من) نقدا  الشركة  لأس ال  لفع 

 2.000.000 إلى) دلهم  (1.000.000

دلهم.

تغيير بالتالي الفصل)7)من النظام)

األ سا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

يوم) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

3)نوف 3ر)2022،)تحت لقم)129973.
ب ثابة مقتطف وايان

43 P

TUKSU-MA
SARL

على إثر قرال الج ع العام املنعقد)

TUKSU-(يوم)10)يونيو)2021)لشركة

املسؤولية) ذات  شركة  (MA SARL

دلهم،) (10.000 لأس الها) املحدودة،)
زنقة) (10 لقم) (: االجت اعي) ومقرها 

الفرح،) حي  األول،) الطابق  الريش،)

القرية سال،)تقرل ما يلي):

تصفية الشركة.

سو) شيون  بالك  السيد  إعالن 

ك صفي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ)11)أغسطس)2022)تحت لقم)

.39838

44 P

B.Z UNIVERS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

ب قت�سى عقد عرفي بسال بتاليخ)
القانون) تم وضع  (،2022 يونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة،)ذات الخصائص التالية):
 B.Z (: االجت اعية) التس ية 

.UNIVERS SARL AU
بيع) (: االجت اعي) الهدف 

مستحضرات التج يل.
نقل البضائع.

االستيراد والتصدير.
شالع) (28 لقم) (: االجت اعي) املقر 
(- القرية) الرشاد  حي  مح د  سيدي 

سال.
املدة االجت اعية):)99)سنة ابتداء)

من تاليخ تأسيسها.
حدد) (: االجت اعي) الرأس ال 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  لأس ال 
حصة) (1000 على) موزعة  دلهم 
وزعت) للحصة  دلهم  (100 فئة)  من 

ك ا يلي):
السيد زكي ابراهيم):)1000)حصة.
مج وع الحصص):)1000)حصة.

من) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.
زكي) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  ك سير  ابراهيم 

محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت) (2022 سبت 3ر) (19 بتاليخ)
التجالي) السجل  لقم  (39568 لقم)

.36731
45 P

OUGHASAKA
SARL AU

العام) الج ع  قرال  إثر  على 
لشركة) (2022 أكتوار) (5 املنعقد يوم)
 «OUGHASAKA SARL AU»

ومقرها  دلهم   100.000 لأس الها 

االجت اعي : فيال لقم 88 مكرل، تجزئة 

سعيد حجي، سال. تقرل ما يلي :
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حل الشركة.

ابراهيم  غندول  السيد  إعالن 

مصطفى للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2022 أكتوار   31 بتاليخ 

.39901

46 P

 SILK ROAD MINERAL

EXPLORATION
السجل التجالي 163721 - الرااط 

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد

األسا�سي) القانون  ب قت�سى  (- (I

 2022 أكتوار) (8 بتاليخ) املؤلخ 

اسم) تح ل  شركة  تأسيس  تقرل 

 SILK ROAD MINERAL»

محدودة) («EXPLORATION

املسؤولية  اصيتها كالتالي):

 SILK ROAD» (: التس ية)

 »MINERAL EXPLORATION

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

الشركة ت الس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب و الجه،

مقالع) أو  امتيازات  عن  التنقيب 

التعدين وأي شكل آ ر من أشكال)

وجه) على  التعدينية،) امل تلكات 

الخصوص ودون الحد من ع ومية)

واالستغالل،) التنقيب،) سبق،) ما 

ومخت3رات التحليل،)والبيع،)والشراء،)

واالستيراد) والنقل،) الودائع،) وإدالة 

والتصدير من منتجات التعدين.

املغرب) في  سواء) للشركة،) يجوز 

القيام بج يع األع ال) أو في الخالج،)

املنقولة) وغير  واملنقولة  التجالية 

وتوقيع) واالستث الية،) والصناعية 

االتفاقيات،)التي تتعلق بشكل مباشر)

أو غير مباشر والغرض املؤس�سي من)

تنفيذها.

مشالكة) أي  األمر  يتطلب  قد 

مباشرة أو غير مباشرة في أي ع ليات)

قد تكون مرتبطة بواحد أو آ ر من)

أن) املحت ل  أو من  املحددة  األشياء)

تسهل تحقيقها أو تطويرها من  الل)

شركات جديدة أو مساه ات) إنشاء)

املالية) األولاق  أو االكتتاب أو شراء)

الشركات) حقوق  أو  األسهم   أو 

أو االندماج أو املشروع املشترك أو غير)

ذلك.

تجالية) ع لية  أي  عام،) بشكل 

عقالية) أو  منقولة  أو  مالية   أو 

أو صناعية تتعلق بشكل مباشر أو غير)

أو) أعاله  املذكولة  باألنشطة  مباشر 

يحت ل أن تعزز تطوير الشركة.

الشركة) مقر  (: االجت اعي) املقر 

شالع عبد) (: التالي) العنوان  في  حدد 

حي لياض األندلس) الرحيم بوعبيد،)

حي) (،2 لقم) شقة  (،89 ع الة) (،1

الرياض،)الرااط.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاليخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
لأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 

الشركة حدد في مبلغ)100.000)دلهم)

قس ت إلى)1000)حصة من فئة)100 

وي ثل) كليا  دفع  حصة  لكل  دلهم 

مساه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

من طرف):

 100.000 (: السيد ناصر بوشيبة)

دلهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

لياض) ب  القاطن  بوشيبة  ناصر 

(،85 ع الة) (،1 سيفيا) األندلس،)

الرااط.) حي الرياض،) (،23 شقة لقم)

 27 بتاليخ) مزدادة  الجنسية  مغراية 

نوف 3ر)1976)بالرااط)-)املغرب حامل)

.A726453(للبطاقة الوطنية لقم

تم اإليداع القانوني والتقييد) (- (II

املحك ة) لدى  التجالي  بالسجل 

التجالية بالرااط تحت لقم)163721.

47 P

RIMYA

SARL AU

بتاليخ)21)سبت 3ر)2022)وا وجب)

عقد الج ع العام االستثنائي املسجل)

بالرااط بتاليخ)12)أكتوار)2022)قرل)

الشريك الوحيد ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي):)الطابق األل�سي حي أبي لقراق)

زنقة)39)لقم)33)الرااط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

تحت) (2022 نوف 3ر) (3 بت الة بتاليخ)

لقم)9288.

48 P

BOUKHARI TRANS

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

لأس الها يبلغ 1.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : حي الوحدة 2 

مج وعة 31 بلوك A لقم 16 سيدي 

يحيى الغرب

إحداث فرع ب دينة الرااط
الج ع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 

بتاليخ املنعقد  االستثنائي   العام 

 18)أكتوار)2022)تقرل ما يلي):

ب دينة) للشركة  فرع  إحداث 

زنقة) (30 (: التالي) العنوان  في  الرااط 

اوسلو طابق تحت أل�سي إقامة ضياء)

مكتب لقم)11)الرااط.)وذلك مل السة)

نفس الهدف االجت اعي للشركة األم)

املتواجدة) (BOUKHARI TRANS

بسيدي سلي ان.

ولقد عين السيد مح د البخالي)

ك سير وحيد لهذا الفرع.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

في) سلي ان  بسيدي  االبتدائية 

8)نوف 3ر)2022)تحت لقم)202.
وهذا ب ثابة مقتطف وايان

49 P

AJANA CAR
SARL

لأس الها 10.000 دلهم
مقرها االجت اعي : لقم 93 تجزئة 
لويد حي الفرح قطاع 8 القرية سال

تصفية
العام) الج ع  محضر  على  بناء)
تقرل) في  بالرااط  املنقعد  االستثنائي 

ما يلي):
 AJANA CAR الشركة) تصفية 
SARL)بتاليخ)7)سبت 3ر)2022.)تعيين)
الحاملة) الشافي  نول  منال  السيدة 
(،AB628832 للبطاقة الوطنية لقم)
السيد) وشركائه  الشركة  مصفي 
للبطاقة) الحامل  الشافي  نول  مح د 
والسيدة) (A355177 لقم) الوطنية 
للبطاقة) الحاملة  الشافي  نول  نبيلة 

.AB650759(الوطنية لقم
للشركة) االجت اعي  املقر  تعيين 
تجزئة لويد) (93 مكان للتصفية لقم)

حي الفرح قطاع)8)القرية سال.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
سبت 3ر) (20 بتاليخ) بسال  االبتدائية 

2022)تحت لقم)39821.
50 P

HOLA
SARL

محل تجالي لقم 88 ع الة 23 إقامة 
مع ولة 2 والد هالل سال الجديدة 

- سال
تعديل

ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ)
28)أكتوار)2022)واملسجل ب صلحة)
أكتوار) (26 في) بالرااط  التسجيل 

2022)تحت لقم)45710.
 HOLA»(قرل املساه ون في شركة

.»SARL
املوافقة على تصفية الحسابات.

ت ت) (: التصفية) أع ال  إغالق 
تصفية شركة)HOLA SARL نهائيا.

املقر االجت اعي للتصفية : محل)
إقامة) (23 ع الة) (88 لقم) تجالي 
(- 2)والد هالل سال الجديدة) مع ولة)

سال.
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كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحك ة االبتدائية ملدينة)

2022)تحت) سال بتاليخ فاتح نوف 3ر)
لقم)39908.

51 P

ISLI SCHOOL
SARL AU

تأسيس 
 20 بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

وضع) تم  بت الة،) (2022 أكتوار)

التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 ISLI SCHOOL SARL (: التس ية)

.AU

االستشالة) (: االجت اعي) الهدف 

ألع ال) مقاول  (- تاجر) (- والتدبير)

متنوعة أو إنشاءات.

 9 لقم) شقة  (: االجت اعي) املقر 

الثاني) الحسن  شالع  (1 لقم) ع الة 

املركز ت الة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجت اعي) الرأس ال 

حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 

الواحدة) للحصة  دلهم  (100 فئة)

اكتتبت وحرلت كلها من طرف):

 1000 (: غريب) مح د  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد مح د غريب.

السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

بتاليخ) بت الة  االبتدائية  باملحك ة 

7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)137655.

52 P

 STE CENTRE ISLI DE

FORMATION PRIVE
SARL AU

فسخ الشركة
ب قت�سى محضر القرال االستثنائي)

بت الة بتاليخ)6)أكتوار)2022)للشركة)

تقرل ما يلي):

فسخ الشركة ابتداء)من)6)أكتوار)
وتعيين السيد مح د غريب) (،2022
مقر) تعين  ك ا  للشركة،) مصفي 
للشركة) االجت اعي  باملقر  التصفية 
شالع) (1 لقم) ع الة  (9 لقم) شقة  (:

الحسن الثاني ت الة املركز ت الة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 
2022)تحت لقم) بتاليخ فاتح نوف 3ر)

.129875
53 P

 STE ECO SERVICE
CONSTRUCTION

SARL AU
العادي) غير  العام  الج ع  قرل 
أكتوار) (25 بتاليخ) املنعقد 
 ECO SERVICE» لشركة) (2022
 »CONSTRUCTION SARL AU
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 لأس الها) واحد  بشريك 
زنقة) (6 (: االجت اعي) مقرها  دلهم 
 5 الشقة) األول  الطابق  عوا  ضايت 

أكدال الرااط،)ما يلي):
1)-)تفويت الحصص

قرل السيد ح زة بولحيلة املالك)
 100.000 بقي ة) حصة  (1000
 ECO SERVICE» بالشركة) دلهم 
CONSTRUCTION SARL AU»)بيع)
 ECO بالشركة) حصصه  من  (333
 SERVICE CONSTRUCTION
للسيد) وحيد  بشريك  (SARL AU
بولحيلة عبد املولى الحامل للبطاقة)
الوطنية لقم)Y35688.)وايع)333)من)
 ECO SERVICE» بالشركة) حصصه 
 »CONSTRUCTION SARL AU
الحامل) جياليلي  لشيد  للسيد 

.AB327074(للبطاقة الوطنية لقم
القانوني) الشكل  تحويل  (- (2
 ECO SERVICE» للشركة)
 «CONSTRUCTION SARL AU
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية بالرااط بتاليخ فاتح نوف 3ر)

2022)تحت لقم)130003.
54 P

ريتاج فواياج & إفنت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لأس الها 1.000.000 دلهم
املنعقد) العام  الج ع  ب قت�سى 
أكتوار) (17 يوم) عادية  غير  بصفة 
2022)قام مساه و الشركة ب ا يلي):

ملتقى زنقة) (38 (: املقر االجت اعي)
باستول) وشالع  الدوكلي  شعيب  ابو 

حي اللي ون الرااط.
من) الشركة  لأس ال  لفع  (- (1
 2.000.000 إلى) دلهم  (1.000.000
حصة) (10.000 بخلق) وذلك  دلهم 
هذه) على  اإلفراج  تم  لقد  جديدة 
عن) بالتعويض  املكتتبة  الحصص 
الدفع) واملستحقة  السائلة  الديون 

بقي ة)1.000.000)دلهم.
من) (7  -  6 الفصل) تعديل  (- (8
وتحيينه) للشركة  األسا�سي  القانون 

نتيجة لذلك.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (7 بتاليخ)

.128025
من أجل النشر واإل الص

مسير الشركة

55 P

STE AQUADISK
SARL

لقم السجل التجالي : 163735
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرااط) مؤلخ  محضر  ب قت�سى 
وضع) تم  (2022 أكتوار) (5 بتاليخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات امل يزات التالية):
الع ليات) تدبير  مقاول  (: الهدف)

الصناعية.
الطاقات املتجددة.

زنقة   8 شقة   30 ع الة   : املقر)
موالي اح د لوكيلي حسان الرااط.

ب ا) املال  لأس  حدد  (: املال) لأس 

قدله)100.000)دلهم.

غير) ملدة  الشركة  تدال  (: التسيير)

محدودة من طرف):

بدل بوطالب جوطي.

طالق منطرش.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (2 بتاليخ)

.129925

56 P

STE CHIYAI TRANSPORT
SARL AU 

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها : تجزئة مدينة الوحدة الشطر 
الثاني بلوكH  الرقم 575 العيون

تعديالت قانونية
االستثنائي) القرال  ملحضر  طبقا 

للشريك الوحيد بتاليخ فاتح نوف 3ر)

2022)ت ت املصادقة على ما يلي):)))

توسيع نشاط الشركة بإضافة ما)

يلي):)-)النقل املدل�سي لحساب الغير.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحك ة 

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (8 بتاليخ)

.3282/2022

57 P

 STE BRAIHAMA MULTI

TRAVAUX
SARL AU

RC : 36385

تأسيس شركة
أبريل) (28 بتاليخ) بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2021

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

 BRAIHAMA MULTI»(:(التس ية

.»TRAVAUX

النشاط):)تجالة الس ك بالج لة...

املسيرة) تجزئة  (: االجت اعي) املقر 

الخضراء)بلوك)T)الرقم)128)طرفاية.
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من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

دلهم) (100.000 (: املال) لأس 

موزعة) حصة  (1000 على) مقس ة 

كالتالي):

 1000 (: ابريه ا) مح د  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد مح د) (: التسيير)

ملدة) للشركة  وحيد  ك سير  ابريه ا 

غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاليخ) بالعيون  االبتدائية  باملحك ة 

28)أبريل)2021)تحت لقم)1355.

58 P

SOCIETE IDDER FISH
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة

لأس الها 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي: حي املخيم، 

الوطية، طانطان

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة) (2022 يوليو) (19  

بامل يزات) ( محدودة) مسؤولية  ذات 

التالية):

 IDDER FISH شركة) (: التس ية) (

ش.م.م ش.و.

املخيم،) حي  (: االجت اعي) املقر 

الوطية،)طان طان.

دلهم) (100.000 (: الرأس ال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقس ة 

100)دلهم.

بالج لة،) الس ك  بيع  (: الهدف)

استيراد وتصدير.))

بيدل) السيد  واملسير:) الشريك 

أح د مسير وشريك وحيد للشركة.

املدة):)99)سنة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ)) بطانطان  االبتدائية 

09/08/2022)تحت لقم)188/2022.

59 P

E-COMSPHERE
تأسيس

تبعا للعقد العرفي بتاليخ)27)أبريل)
تم وضع قوانين الشركة ذات) (2022

امل يزات التالية):
.E-COMSPHERE(:(التس ية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)
املسؤولية وذات الشريك الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب أو  الجه):

ج يع األنشطة املتعلقة التسويق)
الرقمي.

الطابق) مكتب  (: الرئي�سي) املقر 
3)حي الحسني) الثالث لقم)179)زنقة)

تاغزوت انزكان.
الرأس ال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1.000 دلهم مقس ة إلى)
السيد) ملك  في  للواحدة  (100 فئة)

مصطفى بنعال.
السيد) تسيير من طرف  (: اإلدالة)

مصطفى بنعال.
بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بانزكان)
بتاليخ)13)ماي)2022)تحت لقم)988 

سجل تجالي لقم)24527.
60 P

 SOCIETE BOLETARIA
SOFTWORKS

SARL A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لأس الها 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : الحي اإلدالي، 

الوطية، طانطان
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (28/10/2022
بامل يزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية:
 BOLETARIA (: التس ية)

SOFTWORKS)ش.م.م ش.و.
اإلدالي،) الحي  (: االجت اعي) املقر 

الوطية،)طان طان.
دلهم) (100.000 (: الرأس ال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقس ة 

100)دلاهم.

املواقع) إنشاء) (: الهدف)
في) الشركات  مرافقة  اإللكترونية،)
املجال املعلوماتي،)استيراد و تصدير.))
السيد سامي) (: ( الشريك و املسير)
ديندان مسير و شريك وحيد للشركة.)))))))))))))))))))))))))

املدة):)99)سنة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ)) بطانطان  االبتدائية 
07/11/2022)تحت لقم)199/2022
61 P

SOCIETE MADESS PRIVE II
SARL AU
تغيير شركة

سجل تجالي لقم 18767
التغيير) تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بامل يزات التالية):
من) الشركة  اسم  تغيير  (- (1
 L’UNIVERS DU SAVOIR POUR
 L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

.MADESS PRIVE II(إلى
2)-)اإليداع القانوني):)تم باملحك ة)
نوف 3ر) (7 بتاليخ) بالعيون  االبتدائية 

2022)تحت لقم)3251/22.
62 P

KAROKA COUTURE
SARL AU

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بسطات تم تحرير) (2022 أبريل) (18
والقوانين) العام  الج ع  محضر 

األساسية للشركة وتقرل ما يلي):
1)-)حل الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لقم) تحت  بسطات  القانوني 
1317/22)بتاليخ فاتح نوف 3ر)2022.
63 P

PASSION DEGUSTATION
شركة محدودة املسؤولية

لأس الها 100.000 دلهم
تأسيس

حرل) توثيقي  عقد  ب قت�سى 
 31 و) يونيو  (30 بتاليخ) بالرااط 
أغسطس)2022،)تم تحديد القوانين)
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات الخصائص التالية):

 PASSION (: التس ية)

محدودة) شركة  (DEGUSTATION

املسؤولية.

من) الغرض  (: االجت اعي) الهدف 

من  الل) أو  بنفسها  إما  الشركة 

الشراكات،)في املغرب او بالخالج هو):

وقاعات) واملقاهي  املطاعم  إنشاء)

الشاي وتسييرها.

لل عدات) والتصدير  االستيراد 

املذكولة) األنشطة  مل السة  الالزمة 

أعاله.

مل السة) الالزمة  املعدات  اقتناء)

األنشطة املذكولة أعاله.

لج يع) الكراء) البيع،) الشراء،)

العقالات.

أنواعه،) بج يع  الشراء)

الكراء،) التبادل،) االستغالل،)

األصول) لج يع  الحر  والتسيير 

التجالية ذات نفس الهدف.

لج يع) الكراء،) (: التسيير)

املؤسسات واألصول التجالية الالزمة)

مل السة نشاط الشركة.

املساه ة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في ج يع الع ليات التجالية)

والتي قد تكون ذات صلة بأي هدف)

من األهداف املذكولة أعاله.

االستث ال في شركات أ رى.

املعامالت) ج يع  عامة،) واصفة 

العقالية) الصناعية،) التجالية،)

أو) مباشر  بشكل  واملرتبطة  واملالية 

غير مباشر باألهداف املذكولة أعاله)

من) أو  م اثل،) آ ر  غرض  أي  أو 

املحت ل أن تساهم في تن ية وتطوير)

أهداف الشركة.

الرااط أكدال،) (: املقر االجت اعي)

15،)شالع األبطال الشقة لقم)8.

املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجت اعي) الرأس ال 

إلى) مقس ة  دلهم  (100.000 مبلغ)

قي ة) ذات  اجت اعية  حصة  (1000

اس ية تساوي)100)دلهم للحصة.
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تم تعيين السيد سيف) (: التسيير)

ك سير) املزلوعي  فاضل  مبالك 

للشركة وملدة غير محدودة.

السجل التجالي):)لقم)163823.

64 P

ماناج نت كونسيلتين اند اكونط

صيدلية دار الضمانة
ش.م.م م.و

لأس املال : 3.200.000 دلهم

املقر الرئي�سي : 39 تجزئة 

BRONSCHWING ANGLE

 زنقة بركان - سال

يوم) اتفاق  اص  عقد  ب وجب 

تم تحويل الصفة) (2021 نوف 3ر) (23

القانونية من شخص ذاتي إلى شركة)

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد))

تح ل الخصائص التالية):

صيدلية دال الض انة) (: التس ية)

ش.م.م م.و.

لأس املال):)3.200.000)دلهم.

النشاط االجت اعي):)صيدلية.
لزوق) السيدة  تعيين  (: اإلدالة)

إحسان مسيرة الشركة.

تجزئة) (39 (: العنوان)

زنقة) (BRONSCHWING ANGLE

بركان)-)سال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 135989 االبتدائية بسال تحت لقم)

بتاليخ)7)أبريل)2022.

65 P

ماناج نت كونسيلتين اند اكونط

صيدلية السباعي عين عتيق
ش.م.م م.و

لأس املال : 3.600.000 دلهم

املقر الرئي�سي : دوال لكابيين لقم 7 

محطة افريقيا عين عتيق ت الة

يوم) اتفاق  اص  عقد  ب وجب 

تم تحويل الصفة) (2022 ف3راير) (18

القانونية من شخص ذاتي إلى شركة)

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد))

تح ل الخصائص التالية):

:)صيدلية السباعي عين) التس ية)

عتيق ش.م.م م.و.

لأس املال):)3.600.000)دلهم.

النشاط االجت اعي):)صيدلية.

وواش) السيدة  تعيين  (: اإلدالة)

فاتن مسيرة الشركة.

 7 لقم  لكابيين  دوال   : العنوان)

محطة افريقيا عين عتيق ت الة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 8228 لقم) تحت  بت الة  االبتدائية 

بتاليخ)31)ماي)2022.

66 P

 STE.LIVERSTOCK ABS

SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

لأس الها هو : 1.000.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : إقامة الصباح 

تجزئة 5 شقة 8 ح.ي.م الرااط

العام) الج ع  لقرالات  تبعا 

 LIVERSTOCK لشركة) اإلستثائي 

محدودة) شركة  (ABS SERVICES

أكتوار) (21 املسؤولية املنعقد بتاليخ)

2022،)تم إقرال ما يلي):

الشركة) لأس ال  من  الرفع 

إلى) دلهم  (1.000.000.00 من)

3.700.000.00)دلهم بخلق)27.000 

سهم جديد بقي ة)100)دلهم للواحد)

بقي ة) من الحساب الجالي للشركاء)

2.700.000.00)دلهم.

الشركة) لأس ال  من  التخفيض 

من) دلهم  (3.200.000.00 بقي ة)

للسنوات) الحسالة  امتصاص  أجل 

 3.200.000.00 بقي ة) السابقة 

دلهم.

للشركة) الجديد  الرأس ال  وبهذا 

500.000.00)دلهم مقس ة على) هو)

5.000)سهم بقي ة)100دلهم للواحد)

مرق ة من)01)إلى)5.000.

تعديل الفصول)6)و7)من القانون)

األسا�سي للشركة.

املعدلة) الصيغة  على  املصادقة 

للقانون األسا�سي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ بالرااط  التجالية   باملحك ة 

لقم) وتحت  (2022 نوف ن3ر) (7

.128088

67 P

RBQ TECHNOLOGY

SARL AU

في) مؤلخ  عقد  لقرالات   تبعا 

تم وضع القانون) (2022 سبت 3ر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بالشريك الوحيد بامل يزات)

التالية):

RBQ TECHNOLOGY(:(التس ية

.SARL AU

ادمر) لدى  (: اإلجت اعي) املقر 

ش.م.م.ش.و لقم)8)زنقة واد زيز شقة)

7)الطابق الثالث أكدال الرااط.

املوضوع):

واإلنشاء) والتحليل  ال3رمجة 

املعلوماتي والتجالة اإللكترونية.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد غازي املهدي ملدة غير محددة.

دلهم) (100.000.00 (: الرأس ال)

سعر)100)دلهم للحصة مسق ة ك ا)

يلي):

السيد غازي املهدي)100)حصة.

املج وع):)1000)حصة.

في) تبتدئ  (: االجت اعية)  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 3ر.

املحك ة) لدى  القانوني  اإليداع 

نوف ن3ر) (3 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

لقم) التجالي  السجل  (2022

.163771

68 P

 STE ABI RAKRAK

IMMOBILIER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال : 100.000.00 دلهم

القر اإلجت اعي : 15 شالع األبطال 

الشقة لقم 8 أكدال الرااط

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 20)أكتوار)2022)قد تأسست شركة)

والتي تح ل الخصائص التالية):

 ABI RAKRAK (: التس ية)

.IMMOBILIER SARL

ذات  شركة   : القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجت اعي :

أشكاله  بج يع  العقالي  التطوير 

على النحو املحدد في قانون اإلستث ال 

العقالي.

إقتناء وايع وتأجير وإدالة وتشغيل 

األلا�سي  أو  املجردة  األلا�سي  ج يع 

من  البناء،  ألا�سي  أو  الزلاعية 

والتجالية  السكنية  املباني  ج يع 

والصناعية والزلاعية وغيرها.

واملعدات  الفرعي  التقسيم 

األلا�سي  لج يع  الصحي  والصرف 

اإلنشائي  لإلستخدام  املخصصة 

والتصدير  اإلستيراد  ع ليات  ج يع 

والس سرة  والت ثيل  والع والت 

أنواع  لج يع  والتوزيع  والشحن 

والصناعية  الزلاعية  الهندسة 

املدنية  والهندسة  والسيالات 

أو   الجديدة  العامة،  واألشغال 

املستع لة.

ج يع  وتشغيل  وحيازة  إنشاء 

الصناديق أو املؤسسات األ رى ذات 

الطبيعة نفسها.

م تلكات  على  اإلستحواذ 

األشكال  من  شكل  بأي  أومصالح 

أي  في  أو غير مباشر،  بشكل مباشر 

لها غرض م اثل  شركة أو مؤسسة 

أو مرتبط.
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املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 

املالية أو  التجالية  أو   الصناعية 

 أو املدنية أو املنقولة أو غير املنقولة 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

أو جزئيا بواحدة  كليا  أو غير مباشر 

إليها  املشال  الع ليات  من  أ رى  أو 

أعاله، بطريقة تعزز وتسهل وتطوير 

نشاط الشركة، وكذلك أي مشالكة، 

شكل  بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

من األشكال في الشركات التي تسعى 

لتحقيق أهداف م اثلة أو ذات صلة.

 100.000.00  : الشركة  لأس ال 

دلهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

املقر اإلجت اعي : 15 شالع األبطال 

الشقة لقم 8 أكدال الرااط.

التسيير  مه ة  أنيطت   : التسيير 

السيد  تليت اس االزمة،  السيدة  إلى 

سوسن  والسيدة  الناصري  جعفر 

ايت بن ع ر لفترة غير محدودة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) التجالي  بالسجل  القانوني 

املحك ة التجالية بالرااط).

لقم السجل التجالي):163809.

69 P

 BEST FINANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد 

 Lot(Boubker(Nejjar(Imm 18 Rdc

N°1 Tabriquet(Salé

)ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)18)أكتوار)2022،)تم إنشاء)

(،BEST FINANCE فرع تابع للشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد  صائصها كارتي):

فينونس))) بيست  ( (: -1التس ية)

BEST FINANCE

تجزئة) (113 (: الفرع) -العنوان  (2

إقبال  ريبكة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير) (- (3

لبطاقة) الحامل  صفندلة  مفدي 

مسير) ( (D555985 لقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم  (-

لل حك ة) التجالي  بالسجل 

بتاليخ) بخريبكة   اإلبتدائية 

وتم) (872 تحت لقم) نوف 3ر2022) (2

تسجيلها تحت لقم)7917.

70 P

MASKEN MAROC
SARL AU

شركةمحدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
لأس الها : 835.000.00 دلهم

املقر العام : شالع املسيرة زنقة 6 

أكتوار لقم 6 الطابق 3 شقة لقم 3 

أنفا الدالالبيضاء

العام) الج ع  قرال  ب قت�سى 
2022،)قرل) يوليو) (20 العادي بتاليخ)

 MASKEN لشركة) الوحيد  الشريك 

MAROC))ما يلي):

تقرل حل الشركة املذكولة أعاله)

وتصفيتها.

 LAURENT السيد) تعيين 

السفر) لجواز  الحامل  (ABERGEL
بلجيكي الجنسية) (،EN082583 لقم)

كافة) منحه  مع  للشركة  ك صفي 

املسندة) امله ة  إلجراء) الصالحيات 

إليه.

النهائية) التصفية  مقر  تحديد 

 6 زنقة) املسيرة  شالع  في  (: للشركة)

 3 3)شقة لقم) الطابق) (6 أكتوار لقم)

أنفا الدالالبيضاء.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

بتاليخ) للدالالبيضاء)  التجالية 

لقم) تحت  (2022 أغسطس) (23

.835317

71 P

STE. DYNAMIS CONSEIL
املقر اإلجت اعي : 12 قطاع 9

 بلوك م، حي الرياض
 الرااط

نقل مقر الشركة
عقب صدول قرال من الج ع العام))
(،2022 يوليو) (29 بتاليخ) اإلستثنائي 
تقرل))نقل مقر الشركة من)15)شالع)
الرااط) أكدال،) (8 األبطال شقة لقم)
إلى)12)قطاع)9،)بلوك م،)حي الرياض)

الرااط،)ابتداء)من)29)يوليو)2022.
النظام) تعديل  تم  عليه،) واناء)

األسا�سي على النحو التالي):
شالع) (: السابق) اإلجت اعي  املقر 

األبطال شقة لقم)8)أكدال،)الرااط
املقر اإلجت اعي الجديد)12)قطاع)

9،)بلوك م،)حي الرياض الرااط.
بالقانون) املرتبط  التحديث 

األسا�سي يخص البند لقم)8.
في) القانوني  اإليداع  إجراء) تم 
بتاليخ بالرااط  التجالية   املحك ة 
 12)أغسطس)2022،)بالسجل الزمني)
واالسجل التحليلي) (8081 تحت لقم)

تحت لقم)129660.
72 P

ASTRATOP
SARL AU

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد) (2022 أكتوار) (10 الرااط بتاليخ)
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد.
 ASTRATOP SARL (: التس ية)

.AU
الهدف اإلجت اعي):

مكتب الدلاسات الفنية.
اإلستشالات اإلدالية.
توفير املوالد البشرية.

 100.000.00 (: الشركة) لأس ال 
حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 
الواحدة) للحصة  دلهم  (100 فئة)
موزعة بين الشركاء)على الشكل التالي:

 1000 الصديق) بن  الصديق 
حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
جبل) زنقة  (17: اإلجت اعي) املقر 
مو�سى،)الطابق األول الشقة)3)أكدال)

الرااط.
بن) الصديق  السيد  (: املسير)

الصديق.
(: التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.163741
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
نوف 3ر) (2 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

.2022
73 P

CABINET S2A CONSEIL

SARL

COMPTABLE AGREE

TAQAKIT
SARL AU

حل وإغالق الشركة
قرل) (،2022 أكتوار) (5 بتاليخ)
لشركة) العادي  غير  العام  الج ع 
لأس الها) (،TAQAKIT SARL AU
اإلجت اعي) مقرها  دلهم،) (100000
شالع حريري إقامة حلي ة أنترسول)

لقم)16)طنجة ما يلي):
حل وإغالق ج يع أنشطة الشركة)
مع تعيين السيدة ليلى برزاق مصفية)

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (31 بتاليخ)

.12327
74 P

ANALYTICS 4YOU
SARL

الحل املسبق للشركة
قرل) (2022 يوليو) (28 بتاليخ)
لشركة) العادي  غير  العام  الج ع 
ANALYTICS 8YOU SARL)لأس الها)
اإلجت اعي) مقرها  دلهم،) (50000

 8 لقم) األبطال  شالع  (15 بالرااط)

أكدال ما يلي):
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تعيين) مع  الشركة  املسبق  حل 
السيد أنس معاشو الحامل لبطاقة)
 A885352 لقم) الوطنية  التعريف 
مقر) حدد  ك ا  للشركة  مصفي 
شالع األبطال) (15 التصفية بالرااط)

لقم)8)أكدال.
القانوني:)) باإليدع  القيام  تم 
املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 
أكتوار) (12 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022)تحت لقم)7916.
75 P

SOCIETE ZIGHEM
بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
تأسيس) تم  قد  (2022 أكتوار) (21
من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد باملواصفات التالية).
.SOCIETE ZIGHEM(:(التس ية
S.A.R.L AU(:(الصفة القانونية

الهدف اإلجت اعي):
البترولية) واملنتجات  الوقود  بيع 

بالتجزئة.
لأس املال):)50.000.00)دلهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
املقر اإلجت اعي):حي القسم)2)لقم)

89)س الدا لة.
التسيير):)السيد اح د الزيغم.

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع  تم 
اإلبتدائية لجهة وادي الذهب تحت)

لقم السجل التجالي عدد)22893.
 76 P

LES SAVEURS D’AUTAN FIBI
S.A.R.L

الج اعي) القرال  ملحضر  طبقا  (

ديس 3ر) (28 بتاليخ) املنعقد  للشركاء)

 SAVEURS D’AUTAN  2020

محدودة) شركة  ش.م.م  (FIBI

لأس الها) وحيد  لشريك  املسؤولية 

اإلجت اعي) ومقرها  دلهم  (100.000
الدول) يتريب  شالع  بالدالالبيضاء)

بالسجل) املسجلة  (2 الشقة) األول 

التجالي))برقم)167.601)قرلوا):

إلى) (100.000 زيادة لأس املال من)

150.000)دلهم.
 150.000 من) املال  لأس  زيادة 

اإلصدال) عالوة  دلهم  (200.000 إلى)

محفوظة للسيد أوكنين أل3رت.

فابيين) أوكنين  السيدة  إبقاء)

ك سيرة وحيدة.

التوقيع اإلجت اعي):)نقل املقر من)

 2 20)شالع يطرب الدول األول شقة)

الدالالبيضاء)على)8)شالع عبد الحق)

بنو سعيد)RDC)الدالالبيضاء.

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 

املحدودة لل ساهم الوحيد إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة.

في) جديدة  تشريعات  اعت اد 
الشكل القانوني الجديد وفقا للقانون)

21-19)املؤلخ)26)أبريل)2019.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 3ر) (8 تاليخ) في  بالدالالبيضاء)

2016)تحت لقم)888368.

77 P 

 ADVANCED CONSULTING
S.A.R.L AU

الخالق) العام  للج ع  تبعا 

املنعقد) الوحيد  للشريك  للعادة 

املساهم) (،2022 أكتوار) (18 بتاليخ)

 ADVANCED شركة) في  الوحيد 

 CONSULTING  S.A.R.L AU

دلهم،) (100000 قدله) برأس ال 

ومقرها الرئي�سي في الدالالبيضاء)605 

شالع مح د الخامس مسجل للتجالة)

تحت لقم)105.039)قرل):

اعت اد ألبعة شركاء)جدد):

 JASYM INVEST SARL شركة)
الجرالي) مح د  بالسيد  م ثلة 

والسيد) مهيرت  جيهان  والسيدة 

يوسف) والسيد  الجرالي  سلي ان 

القانوني) الو�سي  وي ثلها  الجرالي 

السيد مح د الجرالي.

املوافقة عل تحويل ألبعة أسهم)

ب عدل سهم واحد لكل شريك جديد)
الجرالي مح د  للسيد  م لوكة 

)لصالح السيدة جيهان مهيرت والسيد)
يوسف) والسيد  الجرالي  سلي ان 
   INVEST جاسم) وشركة  الجرالي 
SARL)م ثلة بالسيد مح د الجرالي.
من) ليرتفع  املال  لأس  زيادة 
100.000)دلهم إلى)300.000)دلهم.

لرأس) الجديد  بالتوزيع  اإلقرال 
املال وفقا لذلك.

املصادقة على التحول على ضوء)
تقرير مفوض التحول.

إقرال بانتهاء)والية املسير الوحيد.
تعيين أعضاء)مجلس اإلدالة.

تعيين مراقب الحسابات.
التحول) اكت ال  من  التحقق 

النهائي.
بالشكل) األسا�سي  النظام  إقرال 

الجديد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
أكتوار) (26 تاليخ) في  بالدالالبيضاء)

2022)تحت لقم)843127.
78 P

ATALIAN MAROC
SARL

 RECTIFICATION DE L’OBJET
SOCIAL

الج اعي) القرال  ملحضر  طبقا 
سبت 3ر) (21 بتاليخ) املنعقد  للشركاء)
2022،)لشركة أطاليون مغرب شركة)
محدودة املسؤولية لأس الها)10.000 
بطنجة) اإلجت اعي  مقرها  دلهم 
ياسين) إقامة  يوسف  موالي  شالع 
بالسجل) األول ومسجلة  الطابق  (،2
لقم) تحت  للدالالبيضاء) التجالي 
190.217)قرل شركاء)الشركة ما يلي):
وتعديل) الشركة  غرض  تصحيح 

املادة)3)من النظام األسا�سي.
وفقا) األسا�سي  النظام  تحديث 

لذلك.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
نوف ن3ر) (2 تاليخ) في  بالدالالبيضاء)

2022)تحت لقم)259.058.
79 P

JASYM INVEST
SARL

عقب اجت اع الج عية الع ومية)

غير العادية بتاليخ)18)أكتوار)2022،)

إنفيست) جاسم  شركة  شركاء) قام 

دلهم) (100000 قدله) مال  برأس 

ومقرها الرئي�سي في الدالالبيضاء)605 

شالع مح د الخامس مسجل للتجالة)

تحت لقم)227.399)قرل):

شركاء) ثالثة  على  املوافقة 

 ADVANCED شركة) جدد 

كشريك   CONSULTING  SARL

وحيد ي ثلها السيد مح د الجرالي 

والسيد  الجرالي  سلي ان  والسيد 

والدهم  وي ثلها  الجرالي  يوسف 

السيد  مل تلكاتهم  القانوني  املدير 

مح د الجرالي.

أسهم) ثالثة  نقل  على  املوافقة 

بواقع سهم واحد لكل شريك جديد)

الجرالي) مح د  للسيد  م لوك 

السيدين) القصر  ابنيه  لصالح 

يوسف) والسيد  الجرالي  سلي ان 

 ADVANCED والشركة) الجرالي 

م ثلة    CONSULTING  SARL AU

ب ديرها السيد مح د الجرالي.

لرأس  الجديد  بالتوزيع  اإلقرال 

املال وفق لذلك.

املصادقة على التحول على ضوء 

تقرير مفوض التحول.

إقرال بانتهاء والية املدير.

تعيين أعضاء مجلس اإلدالة.

تعيين مراقب الحسابات.

التحويل  اكت ال  من  التحقق 

النهائي.

بالشكل  األسا�سي  النظام  إقرال 

الجديد.

بكتابة) القانوني:) اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

أكتوار) (26 تاليخ) في  بالدالالبيضاء)

2022)تحت لقم)843127.

80 P
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PROMATION CRINAB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك وحيد

يقدل لأس الها ب : 100.000.00 

دلهم

املقر اإلجت اعي : لياض األندلس 

ع الة لق ز 13 شقة لقم 17 الطابق 

الخامس حي الرياض الرااط

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ في)17 

 22 بتاليخ) ومسجل  (،2022 أكتوار)

قرل الشريك الوحيد) (،2022 أكتوار)

في الشركة ما يلي):

تغيير املقر اإلجت اعي للشركة من)

العنوان) إلى  أعاله  املذكول  العنوان 

التالي):)الرقم)78)تقاطع عقبة وشالع)

أكدال) (1 فال ولد ع ير املكتب لقم)

الرااط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 نوف ن3ر) (7 بتاليخ)

.123022

السجل التجالي لقم)88667.

81 P

AIRWATERQUALITY
S.A.R.L AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

محرل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2021 ديس 3ر) (23 بالجديدة بتاليخ)

 2021 ديس 3ر) (28 بتاليخ) ومسجل 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

الوحيد  صائصها) الشريك  ذات 

كالتالي):

(: الشركة) تس ية 

 AIRWATERQUALITY S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية ذات) (AU

الشريك الوحيد.

غرض الشركة):)

تسيير محطات جودة الهواء.

الصيانة الصناعية.

تاجر اللوازم الصناعية.

99)سنة من تاليخ) (: مدة الشركة)
التأسيس.

لأس ال الشركة):)لأس ال الشركة)
دلهم) (100.000 قي ة) في  محدد 
إجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
دلهم للحصة) (100 في ة كل واحدة)
بالكامل) ومحرلة  نقدا  مكتتبة 

واملوزعة عل الشكل التالي):
إبراهيم) اشباني  السيد 
تجزئة) (3 ب) القاطن  )1000حصة))

الوفاء)حي االمل الجديدة.
الطابق) (3 (: اإلجت اعي  املقر 
السفلي مراب تجزئة الوفاء)حي االمل)

الجديدة.
وتسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
السيد اشباني إبراهيم وذلك ملدة غير)

محدودة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يناير) (6 بتاليخ) بالجديدة  اإلبتدائية 

2022)تحت لقم)27366.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتاليخ (18947 لقم) تحت   التجالي 

 6)يناير)2022.
 الصة وايان
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CAPITAL NEW TECH
S.A.R.L AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

محرل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
ديس 3ر) (12 بتاليخ) بالدالالبيضاء)
2021)ومسجل بتاليخ)18)يناير)2021 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)
الوحيد  صائصها) الشريك  ذات 

العامة كالتالي):
 CAPITAL NEW(:(تس ية الشركة
شركة محدودة) (TECH S.A.R.L AU

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
غرض الشركة):)

إصالح وتركيب املصاعد.
99)سنة من تاليخ) (: مدة الشركة)

التأسيس.

لأس ال الشركة):)لأس ال الشركة)
دلهم) (100.000 قي ة) في  محدد 
إجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
دلهم للحصة) (100 قي ة كل واحدة)
بالكامل) ومحرلة  نقدا  مكتتبة 

واملوزعة عل الشكل التالي):
اناس) الطاهر  بن  السيد 
تجزئة) (31 القاطن ب) )1000حصة))

النج اوي الجديدة.
10)زنقة الحرية) (: املقر اإلجت اعي)

الطابق)3)شقة)5)الدالالبيضاء.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
ملدة) وذلك  اناس  الطاهر  بن  السيد 

غير محدودة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بالدالالبيضاء) التجالية  املحك ة 
لقم) تحت  (2021 ف3راير) (2 بتاليخ)

.763650
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
التجالي تحت لقم)487827)بتاليخ)2 

ف3راير)2021.
 الصة وايان
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EHATRAV
التشطيب على سجل تجالي للشركة 

بعد تغيير املقر اإلجت اعي
محرلة) عرفية  عقود  ب قت�سى 
 2022 ف3راير) (28 بتاليخ) بالجديدة 
تم) (2022 مالس) (5 بتاليخ) ومسجلة 
من) للشركة  اإلجت اعي  املقر  تغيير 
الطابق) الحرية  زنقة  (10 العنوان)
الثالث شقة)5)الدالالبيضاء)إلى املقر)
بشالع) الكائن  الجديد  اإلجت اعي 
العالية) إقامة  ج3ران  ج3ران  ليل 
 5 املكتب) (2 الطابق) (K27ع الة

الجديدة.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
التجالي بالجديدة تحت لقم)19277 
ليتم بعد ذلك) (2022 أبريل) (6 بتاليخ)
التجالي) السجل  على  التشطيب 
لقم) تحت  بالدالالبيضاء) للشركة 

.806625

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
 2022 ماي) (28 بتاليخ) بالدالالبيضاء)

تحت لقم)17769.
 الصة وايان
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EASY ENERGY
S.A.R.L

تأسيس شركة محدودة  املسؤولية
محرل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالجديدة بتاليخ فاتح ديس 3ر)2021 
تم) (2021 ديس 3ر) (8 ومسجل بتاليخ)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

 صائصها العامة كالتالي):)
شركة) (EASY ENERGY S.A.R.L

محدودة))املسؤولية.
غرض الشركة:)

التربية) ملعدات  بالتقسيط  تاجر 
الحيوانية واإلكسسوالات البيطرية.

لل د الت) بالتقسيط  تاجر 
الفالحية.

األشغال املختلفة.
99)سنة من تاليخ) (: مدة الشركة)

التأسيس.
لأس ال الشركة:)لأس ال الشركة)
دلهم) (100.000 قي ة) في  محدد 
إجت اعية) حصة  (100 إلى) مقسم 
دلهم للحصة) (100 قي ة كل واحدة)
بالكامل) ومحرلة  نقدا  مكتتبة 

واملوزعة على الشكل التالي):
مصطفى) الرامي  السيد 
تجزئة) (370 القاطن ب) )500حصة))

القدس الجديدة.
حصة)) (500( يافي املهدي) السيد 
القاطن ب)18)زنقة بوسوي الجديدة.
هللا) عبد  (61 (: اإلجت اعي) املقر 
 2 شقة) األول  الطابق  املديوني 

الدالالبيضاء.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
مصطفى) الرامي  السيد  من  كل 
غير) ملدة  وذلك  املهدي  يافي  والسيد 

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

31)ديس 3ر من كل سنة.
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اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بالدالالبيضاء) التجالية  املحك ة 
تحت لقم) (2021 ديس 3ر) (28 بتاليخ)

.806156
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتاليخ) (527143 التجالي تحت لقم)

28)ديس 3ر)2021.
 الصة وايان
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KACEM TECHNO TRADE
تأسيس شركة محدودة  املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
محرل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
يونيو) (17 بتاليخ) بالدالالبيضاء)
بتاليخ) 2021)ومسجل بالدالالبيضاء)
تأسيس شركة) تم  (2021 يونيو) (20
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد  صائصها العامة كالتالي):)
 KACEM TECHNO TRADE
ذات  املسؤولية  ( محدودة) شركة 

الشريك الوحيد.
غرض الشركة:)

البيع بالتقسيط لل واد الغدائية.)
األشغال املختلفة.

99)سنة من تاليخ) (: مدة الشركة)
التأسيس.

لأس ال الشركة:)لأس ال الشركة)
دلهم) (100.000 قي ة) في  محدد 
إجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
دلهم للحصة) (100 قي ة كل واحدة)
بالكامل) ومحرلة  نقدا  مكتتبة 

واملوزعة على الشكل التالي):
مصطفى) القاسم  أبو  السيد 
بتجزئة) القاطن  حصة)) (1000(

السبيلي لقم)80)البئر الجديد.
هللا) عبد  (68 (: اإلجت اعي) املقر 
 2 شقة) األول  الطابق  املديوني 

الدالالبيضاء.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
وذلك) مصطفى  القاسم  أبو  السيد 

ملدة غير محدودة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بالدالالبيضاء) التجالية  املحك ة 
تحت لقم) (2021 ديس 3ر) (23 بتاليخ)

.790488
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتاليخ) (513881 التجالي تحت لقم)

23)أغسطس)2021.
 الصة وايان
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فردوس كاربت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
لأس ال الشركة : 100000 دلهم
املقر اإلجت اعي : لقم 15 الطابق 

األول الحي الصناعي زلدال الغراية 
بوقنادل سال

لقم السجل التجالي بسال 36933
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
فاتح) بتاليخ  املنعقد  اإلستثنائي 
سبت 3ر)2022)لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة فردوس كالات قرل الشركاء)

للشركة ما يلي):
زنقة) (5 من) الشركة  مقر  تحويل 
الجامع) ديول  الثاني  الطابق  سيام 
التالي) العنوان  إلى  الرااط  حسان 
الطابق األول الحي الصناعي) (15 لقم)

زلدال الغراية بوقنادل سال.
باملحك ة) القانوني:) اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاليخ) بسال  اإلبتدائية 
ولقم) (39895 لقم) تحت  (2022

السجل التجالي)36933.
للنشر واإلعالن

87 P

PRO SYSTEME SERVICE
SARL AU

بروسيسطيم سيرفيس
ش.م.م.ش.و

الرأس ال اإلجت اعي : 100.000.00 
دلهم

املقر اإلجت اعي : 378 شالع الحسن 
الثاني لقم 2 الرااط

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
قرل) (2022 يوليو) (21 بتاليخ) املؤلخ 
الشريك الوحيد لشركة بروسيسطيم)
 PRO ش.م.م.ش.و.م) سيرفيس 
 SYSTEME SERVICE SARL AU 

ما يلي):

تفويت الحصص اإلجت اعية):)
 100 حصة بقي ة) (1000 تفويت)
من لأس) (100.00 دلهم لكل واحدة)
املال املالك السيد مصطفى الرياحي)
سيرفيس) بروسيسطيم  شركة  في 
 PRO SYSTEME ش.م.م.ش.و.م)

SERVICE SARL AU كلها  إلى :
الذي  الحيان،  الحسين  السيد 
مال  لأس  في  حصة   1000 قبل 
سيرفيس  بروسيسطيم  الشركة 
 PRO SYSTEME ش.م.م.ش.و.م 

.SERVICE SARL AU
السيد  السابق  املسير  استقالة 
السيد  وتعيين  الرياحي  مصطفى 
الحسين الحيان مسير جديد، حامل 

.JK32576 للبطاقة الوطنية لقم
تعديل املواد 6,7ET43 من النظام 

األسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) (2021 ف3راير) (2 بالرااط بتاليخ)

.D129982(لقم
88 P

GI3
شركة مساه ة مبسطة
لأس الها مليون دلهم 

 (1.000.000.00(
مقرها االجت اعي: الرااط، 

 السوي�سي، تقاطع شالع امليلية
 و زنقة  غيساسة، لقم 12

RC 158837 
مؤلخ) عرفي،) عقد  ب قت�سى  (- (I
(،2022 اكتوار) (18 يوم) بالرااط،)
ذات) (GI3 الشركة) شركاء) قرل 
دلهم) مليون  ((1.000.000.00(
لأس اال والتي يوجد مقرها االجت اعي)
شالع) تقاطع  السوي�سي،) بالرااط،)

امليلية و زنقة غيساسة،)لقم)12:
تعيين أعضاء)مجلس اإلدالة طبقا)
ملقتضيات القانون األسا�سي ك ا يلي):)
عبد) السيد  (،HIMVEST عن)

الناصر بوعزة.
عن السيد بدل ايكن،)نفسه.

عن للسيد زكرياء)النعيمي،)نفسه.

صالحية) التنفيذي  الرئيس  منح 
املغرب) مصرف  مع  قرض  عقد 
أي) ومنح  مصنع  مشروع  لت ويل 

ض ان أو تعهد.)))))))))))))))))))))))))
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط بالسجل التجالي باملحك ة)
نون3ر) (03 يوم) بالرااط،) التجالية 

2022،)تحت)))لقم)8611. 
)للخالصة والبيان

89 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE SITGROUP
SARL

ب قت�سى املحضر الشفوي للج ع)
ماي) (20 بتاليخ) االستثنائي  العام 
للشركة مقرها شالع كل ي ة) (2022
 1 1)سفلي املسيرة) نخزن) (1181 لقم)
ت الة،)لقم السجل التجالي)124071 

ت الة،)تقرل ما يلي):
ي تلكها) حصة  (500 ونقل) بيع 
السيد) الى  والهاشمي  بوع ر  السيد 
والسيدة) حصة  (800 فقير) أح د 

حولية فقير)100)حصة.
استقالة السيدة حولية فقير من)
فقير) اح د  السيد  وتعيين  التسيير 

مديرا للشركة.
لقد تم االيداع القانوني باملحك ة)
يونيو) (22 بتاليخ) بت الة  االبتدائية 

2022،)تحت لقم)8385.
90 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE HF STAFF MAROC
SARL

ب قت�سى املحضر الشفوي للج ع)
ماي) (20 بتاليخ) االستثنائي  العام 
11)لقم) للشركة مقرها قطاع) (2022
1475)حي السالم سال،)لقم السجل)

التجالي)26319)سال،)تقرل ما يلي):
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ي تلكها) حصة  (500 ونقل) بيع 

السيد ياسين فقير الى السيد بوع رو)

800)حصة والسيدة س ية) الهاشمي)

الهاشمي)100)حصة.

من) فقير  اح د  السيد  استقالة 

بوع رو) السيد  وتعيين  التسيير 

الهاشمي مديرا للشركة.

لقد تم االيداع القانوني باملحك ة)

يونيو) (29 بتاليخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت لقم)39182.

91 P

 STE HAMRAOUI TRANS

SARL AU

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 28)سبت 3ر)2022،)تم وضع القانون)

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة بشريك وحيد):

 HAMRAOUI TRANS(:(التس ية

.SARL AU

الهدف):)النقل السياحي.

املقر االجت اعي):)شالع عبد املومن)

ع الة)38)شقة لقم)8)حسان الرااط.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيس الشركة.

حدد) (: االجت اعي) الراس ال 

مقسم) دلهم  (100.000 في) لاس ال 

حصة اجت اعية من فئة) (1000 الى)

(: كالتالي) مجزأ  للواحدة  دلهم  (100

حصة) (1000 السيد هشام ح راوي)

اجت اعية من فئة)100)دلهم.

السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 

لبطاقة) الحامل  ح راوي  هشام 

(،AB705371(التعريف الوطنية لقم

 11 ع الة) املجيد  بتجزئة  الساكن 

شقة لقم)5)طريق املهدية سال.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

تحت) (،2022 نون3ر) (7 بالرااط بتاليخ)

لقم)130018.

92 P

STE FRASSNI TOUR
SARL

الج ع) محضر  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
شركة) قرل شركاء) (،2022 أبريل) (12
مسؤولية) ذات  (،FRASSNI TOUR

محدودة ما يلي):
الركراكي) لحسن  السيد  تعيين 
مسيرين) املغالي  ح يد  والسيد 

.FRASSNI TOUR(لشركة
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
يونيو) (18 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت لقم)126372.
93 P

STE MAQROUT CAR
SARL AU

الج ع) محضر  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ املنعقد  االستثنائي   العام 
 20)سبت 3ر)2022،)قرل شركاء)شركة)
ذات) (،MAQROUT CAR SARL

مسؤولية محدودة ما يلي):
اجت اعية) حصة  (500 تفويت)
الوالي) العايدي  السيد  ي تلكها  التي 
للحصة) دلهم  (100 بقي ة) بالشركة 

لفائدة السيد مقروت شكيب.
الجديد) التقسيم  ليصبح 

للحصص االجت اعية ك ا يلي):
السيد مقروت شكيب)500)حصة)

اجت اعية.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
أكتوار) (18 بتاليخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت لقم)39835.
94 P

STE AECOM
SARL AU

RC N° : 66219
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي تم وضع قوانين)
ذات) املسؤولية  محدودة  الشركة 
الشريك الوحيد املسجلة في السجل)
لقم) تحت  بالقنيطرة،) التجالي 

66219)بامل يزات التالية):

.STE AECOM(:(التس ية

بيع ادوات ولوازم) شراء) (: الهدف)

املكتب.
زنقة) (15 (: االجت اعي) املقر 

الشوب) االع ال  مركز  (2 لقم) سبو 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

مبلغ) في  حدد  (: الراس ال)

 1000 الى) مقس ة  دلهم  (100.000

100)دلهم) حصة اجت اعية من فئة)

للواحدة.

السيد) يسيرها  الشركة  (: االدالة)

مح د مصدق.

السنة االجت اعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديس 3ر.

الراح) %من  (5 تقتطع) (: االلااح)

طبقا) القانوني  لالد ال  الصافي 

للقانون والباقي يوضع تحت تصرف)

الج ع العام العادي.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بتاليخ بالقنيطرة   االبتدائية 

لقم) تحت  (،2022 أغسطس) (9  

.92231

95 P

فيضاب مكتب املحاسبة واالستشالة الضرائبية

مقرها):)213)شالع مح د الخامس قيسالية)

الهدى

الطابق االول الشقة)8)سيدي سلي ان

الهاتف):)05.37.50.46.73

 STE GHOGHO ORIENT

TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي تلقاه مكتب)

سلي ان) بسيدي  فيضاب  املحاسبة 

تم) (،2022 أغسطس) (30 بتاليخ)

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):

غيو) او  غوغو  شركة  (: التس ية)

 STE GHOGHO طرانس ش.ذ.م.م.)

.ORIENT TRANS SARL

الوطنية) البضائع  نقل  (: الهدف)

والدولية.
لاس ال) حدد  (: الشركة) لاس ال 

وقسم) دلهم  (100.000 في) الشركة 

قي ة) اجت اعية  حصة  (1000 الى)

دلهم وقد تم توزيع) (100 كل حصة)

الحصص الكالتالي):

 500 (... مح د) غوغو  السيد 

حصة.

 500 (...... نبيل) غوغو  السيد 

حصة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس.

شالع) و7) (3 (: االجت اعي) املقر 

 8 لقم) ب كتب  فاتن  اقامة  جبالة 

القنيطرة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد غوغو مح د ك سير ملدة غير)

محدودة والسيد غوغو نبيل كنائب)

املسير.

(: الفترة املع ول بها  الل السنة)

تبتدئ من فاتح يناير الى)31)ديس 3ر.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

بالقنيطرة في)22)اكتوار)2022،)تحت)
لقم)93075.

96 P

 STE TETOUAN LIFE
SARL AU

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تاسيس) تم  قد  (،2022 أكتوار) (17  

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تح ل الخصائص التالية):

التسي ة):)تطوان اليف.

ش.م.م.) (: القانونية) الصفة 

بشريك وحيد.

الهدف االجت اعي):)بيع املستلزمات)

الطبية واملك الت الغذائية.
لاس ال):)100.000)دلهم مقس ة)

الى)1000)حصة من فئة)100)دلهم.

الشركاء):)

فاط ة البجنوني))..)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
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من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
شالع) شالع  (: االجت اعي) املقر 

مو�سى ابن نصير لقم)60)تطوان.
البجنوني،) فاط ة  (: التسيير)
حاملة لبطاقة التعريف الوطنية لقم)
الساكن بتجزئة الرميالت) (،LB1828
3)لقم) شالع العراية السعودية زنقة)

12)مرتيل.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
شركة) بواسطة  بتطوان  االبتدائية 
كونطا املضيق،)السجل التجالي لقم)

32289،)بتاليخ)31)أكتوار)2022.
مقتطف للنشر واالشهال

97 P

STE SAZINAM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
لاس الها : 500.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 19 زنقة ح ان 
الفطواكي مكتب لقم 3 القنيطرة

تاسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم) بالقنيطرة،) (2022 اكتوار) (17  
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات)
وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 STE SAZINAM SARL(:(التس ية

.AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
زنقة ح ان) (19 (: املقر االجت اعي)

الفطواكي مكتب لقم)3)القنيطرة.
موضوع الشركة):

املتنوعة) لالع ال  العام  املقاول 
وبشكل  اص ج يع أع ال الهندسة)

املدينة.
لج يع) املباني  ج يع  إنشاء)
االستخدامات واكافة الخامات وعلى)
االع ال) أع ال،) الخصوص  وجه 
املائي،) العزل  الطالء،) االنشائية،)
السباكة،)الكهرااء،)تركيب التدفئة،)

الطالء)وع وما ج يع الحرف.

اقتناء)أو تاجير املحاجر واستغاللها)

بأي معدات أو ع لية.

ونقل) واستغالل  وحيازة  أ ذ 

اال تراع) واراءات  الع ليات  ج يع 

املتعلقة بها.)أنشطة.

الع ليات) ج يع  عام  وبشكل 

املتعلقة بنشاط الشركة.
لاس ال) حدد  (: الشركة) لاس ال 

دلهم) (500.000 مبلغ) في  الشركة 

اجت اعية) حصة  (5000 الى) مقسم 

بقي ة)100)دلهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

السيد) الى  أسند  (: التسيير)

. MOHAMMED SAADANE
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة،)تحت)
لقم)67115)بتاليخ)10)نون3ر)2022.

98 P

STE GHIOUANE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : شالع مح د 

الخامس 226، زاوية زنقة املسجد 
لقم 171-169 لقم 5 الطابق الثالث 

القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE GHIOUANE (: التس ية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) ( الشكل)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

مح د) شالع  ( (: االجت اعي) املقر 
املسجد) زنقة  زاوية  (،226 الخامس)
5)الطابق الثالث) لقم)169-171)لقم)

القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في تزيين)

او ز رفة الشقق.

واالشغال) النجالة  بائع  شب 

املختلفة.
لاس ال) حدد  (: الشركة) لاس ال 

مقسم) دلهم  (100.000 في) الشركة 

بقي ة)) اجت اعية  حصة  (1000 الى)

100)دلهم للواحدة،)محرلة بكاملهان)

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 1000 (..... السيد بنعي�سى غيوان)

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند الى السيد بنعسيى)

غيوان.
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة،)تحت)
لقم)67105)بتاليخ))فاتح نون3ر)2022.

99 P

STE SIDRA NORD
SARL

شركة محدودة مسؤولية 
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : تجزئة البساتين 
لقم 809 االل�سي القنيطرة

تاسيس شركة
 6 بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة) سجل  (،2022 أكتوار)

لشركة) االسا�سي  القانون  وحرل 

محدودة املسؤولية تح ل املواصفات)

التالية):

 STE SIDRA NORD (: التس ية)

.SARL

الهدف):)هدف الشركة):

استغالل مقهى،)مطعم وتاجر.

املقر االجت اعي):))تجزئة البساتين)
لقم)809)االل�سي القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
لاس ال االجت اعي):)حدد لاس ال)

دلهم موزع على) (100.000 مبلغ) في 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1000

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

السيد مح د نهري)...)500)حصة.

 500 (..... نهري) الدين  عز  السيد 

حصة.

املج وع)....)1000)حصة.
قبل) من  الشركة  تدال  (: االدالة)

املسيرين):
السيد مح د نهري.

السيد عز الدين نهري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.
%5النشاء) تقتطع) (: الحصص)
ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرال الشركاء.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 25 بتاليخ) بالقنيطرة،) التجالي 

أكتوار)2022،)تحت لقم)67049.
100 P

STE MORAJAATI PRIVE
SARL AU

شركة محدودة مسؤولية 
بشريك وحيد

لاس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : شالع مح د 

الخامس 226، زاوية زنقة املسجد 
لقم 171-169 لقم 5 الطابق الثالث 

القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 STE MORAJAATI (: التس ية)

.PRIVE SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) ( الشكل)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مح د) شالع  ( (: االجت اعي) املقر 
املسجد) زنقة  زاوية  (،226 الخامس)
5)الطابق الثالث) لقم)169-171)لقم)

القنيطرة.
موضوع الشركة):
التكوين املست ر.

لاس ال) حدد  (: الشركة) لاس ال 
الشركة في)100.000)دلهم مقسم الى)
 100 ( 1000)حصة اجت اعية بقي ة)
بكاملهان) محرلة  للواحدة،) دلهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):
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 1000 (..... السيد يونس  راوش)

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند الى السيد يونس) (: التسيير)

 راوش.

التجالي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة،)تحت)

لقم)67091)بتاليخ))27)اكتوار)2022.

101 P

 STE FRESH FAMILY
 SARL

شركة محدودة مسؤولية 

لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 76 بلوك 3 محل 

A1 املغرب العربي  القنيطرة

تاسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة،)بتاليخ)11)أكتوار)2022،)

لشركة) االسا�سي  القانون  حرل 

محدودة املسؤولية تح ل املواصفات)

التالية):

 STE FRASH FAMILY (: التس ية)

.SARL

وجبات) عقد  (: الشركة) هدف 

 فيفة وسريعة.

(،3 بلوك) (76 ( (: االجت اعي) املقر 

محل)A1)املغرب العربي))القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

لاس ال االجت اعي):)حدد لاس ال)

موزع) ( دلهم) (100.000 في) الشركة 

دلهم) (100 حصة بقي ة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

 500 (..... ( الشجيد سالم) السيد 

حصة.

(... السيد لولي لومان بيير ليروي)

500)حصة.

املج وع)...............)1000)حصة.

(: الشركة من قبل) تدال  (: االدالة)

املسير السيد الشجيد سالم واملسير)

السيد لولي لومان بيير ليروي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر من كل سنة ماعدا السنة)

التسجيل) تاليخ  من  تبتدئ  االولى 

بالسجل التجالي.

كافة) تسديد  تم  (: الحصص)

 100.000 قدله) ب ا  نقدا  الحصص 

دلهم اودعت في حساب الشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

نون3ر) (2 بتاليخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

2022،)تحت لقم)67151.
للخالصة والبيان

102 P

STE   KRS INTERNATIONAL
 SARL

شركة محدودة مسؤولية 

لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : شالع مح د 

الديولي ومح د عبدو اقامة 

ك لية الطابق الثاني مكتب لقم 28 

القنيطرة

تأسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوار) فاتح  بتاليخ  بالقنيطرة،)

2022،)حرل القانون االسا�سي لشركة)

محدودة املسؤولية تح ل املواصفات)

التالية):

 STE KRS (: التس ية)

.INTERNATIONAL SARL

مصدل) تاجر  (: الشركة) هدف 

 دمات  الجية.

مشغل مركز االتصال الهاتفي.

شالع مح د) ( ( (: االجت اعي) املقر 

اقامة) عبدو  ومح د  الديولي 

 28 ك لية الطابق الثاني مكتب لقم)

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

لاس ال االجت اعي):)حدد لاس ال)

موزع) ( دلهم) (100.000 في) الشركة 

دلهم) (100 حصة بقي ة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

(..... ( سليم) مو�سى  قا�سي  السيد 
500)حصة.

انطوان) ليدي  لوليني  السيد 
نيكوالس))...)500)حصة.

املج وع)...............)1000)حصة.
قبل) من  الشركة  تدال  (: االدالة)
سليم)) مو�سى  قا�سي  السيد  املسير  (:
واملسير السيد لوليني ليدي أنطوان)

نيكوالس.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ماعدا السنة)
التسجيل) تاليخ  من  تبتدئ  االولى 

بالسجل التجالي.
كافة) تسديد  تم  (: الحصص)
 100.000 قدله) ب ا  نقدا  الحصص 

دلهم اودعت في حساب الشركة.
باملديرية) القانوني  االيداع  تم 
 2 العامة للضرائب بالقنيطرة بتاليخ)
أغسطس)2022،)تم تسجيل الشركة)
بالقنيطرة) االبتدائية  باملحك ة 
بتاليخ)3)أغسطس)2022،)تحت لقم)

.66169
للخالصة والبيان

103 P

 STE MONSABAT EVENTS
SARL  AU

شركة محدودة مسؤولية 
بشريك وحيد

ب وجب محضر الج ع العام غير)
اكتوار) (13 بتاليخ) املنعقد  العادي 
قرل الشريك الوحيد لشركة) (،2022
شركة) (،MONASABAT EVENTS
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
دلهم،) (100.000 لاس الها) وحيد،)
العاص) بن  ع ر  زنقة  (47 (: مقرها)
 8 لقم) مكتب  اس اعيل  اقامة 

القنيطرة ما يلي):
(: للشركة) االجت اعي  املقر  تغيير 

تغيير املقر االجت اعي للشركة من:
اقامة) العاص  بن  ع ر  زنقة  (47
8)القنيطرة الى) اس اعيل مكتب لقم)
املقر الجديد الكائن بالعنوان التالي):)
زنقة شالة زاوية غاندي وزنقة امبالك)
الدكالي اقامة مريم)27)ليفر محل لقم)

1)القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
نون3ر) (2 بتاليخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

2022،)تحت لقم)4372.
ب ثابة ومقت�سى املسير

104 P

STE DINA PRESTIGE
SARL AU

شركة محدودة مسؤولية 
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 59 شالع موالي 
عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز 

لقم 8 القنيطرة
تاسيس شركة

سجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
(،2022 اكتوار) (12 بالقنيطرة بتاليخ)
لشركة) االسا�سي  القانون  حرل 
محدودة املسؤولية تح ل املواصفات)

التالية):
 STE DINA PRESTIGE(:(التس ية

.SARL AU
الهدف):)هدف الشركة):

ملتقيات) تنظيم  حفالت،) م ون 
ومقاول اع ال متنوعة.

املقر االجت اعي):))59)شالع موالي)
عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز)

لقم)8)القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

لاس ال االجت اعي):)حدد لاس ال)
دلهم موزع على) (100.000 مبلغ) في 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1000
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):
السيد عقال اسامة):)1000)حصة.

املج وع)....)1000)حصة.
قبل) من  الشركة  تدال  (: االدالة)

املسير الوحيد السيد))عقال اسامة.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.
النشاء) (5% تقتطع) (: الحصص)
ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرال الشركاء.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بتاليخ بالقنيطرة،)  التجالي 
 20)أكتوار)2022،)تحت لقم)67021.
105 P
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STE RANA CONCEPT
 SARL

شركة محدودة مسؤولية 
مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
(،2022 7)سبت 3ر) بتاليخ) بالقنيطرة،)
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
الخصائص) تح ل  والتي  محدودة،)

التالية):
التس ية):)شركة لانا كونسيبت.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

زاوية) (57 (: االجت اعي) املقر 
 8 لقم) زغلول  وسعد  بطوطة  ابن 

القنيطرة.
بيع) (: االجت اعي) الهدف 

املجوهرات،)بيع املالبس الجاهزة.
الع ليات) كل  عامة  واصفة 
لها) التي  واملالية  والعقالية  التجالية 
من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شانها املساه ة في تن ية الشركة.
املدة):)99)سنة.

أسند الى السيدة نبيلة) (: التسيير)
لاغب.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
 100.000 :)حدد في مبلغ) لاس ال)
دلهم مقس ة الى)1000)حصة بقي ة)

100)دلهم للواحدة.
بالسجل) التقييد  تم  (: التقييد)
االبتدائية) املحك ة  لدى  التجالي 
(،2022 بالقتنيطرة بتاليخ فاتح نون3ر)

تحت لقم)67119.
106 P

STE FERTAMA
 SARL

شركة محدودة مسؤولية 
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : شالع مح د 
الديولي ومح د عبدو اقامة 

ك لية الطابق الثاني مكتب لقم 28 
القنيطرة

تاسيس شركة

سجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
أغسطس) (9 بتاليخ) بالقنيطرة 
االسا�سي) القانون  حرل  (،2022
تح ل) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواصفات التالية):
.STE FERTAMA SARL(:(التس ية

الهدف):)هدف الشركة):
يبيع) تعديل  او  لالس دة  صانع 

بالج لة.
يبيع) تعديل  او  لالس دة  صانع 

بالتقسيط.
اضافات) البناء) مواد  تاجر 

االس نت.
مح د) شالع  (: االجت اعي) املقر 
اقامة) عبدو  ومح د  الديولي 
 28 ك لية الطابق الثاني مكتب لقم)

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

لاس ال االجت اعي):)حدد لاس ال)
دلهم موزع على) (100.000 مبلغ) في 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1000
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):
كالدان) انجيل  ميغيل  السيد 

غالسيا))...)500)حصة.
سايز) ميغيل  السيد  وسيه 

مولينو)).....)500)حصة.
املج وع)....)1000)حصة.

قبل) من  الشركة  تدال  (: االدالة)
كالدان) أنجيل  ميغيل  السيد  املسير 
السيد  وسيه) واملسير  غالسيا 

ميغيل سايز مولينو.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ماعدا السنة)
التسجيل) تاليخ  من  تبتدئ  األولى 

بالسجل التجالي.
كافة) تسديد  تم  (: الحصص)
 100.000 قدله) ب ا  نقدا  الحصص 

دلهم أودعت في حساب الشركة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
بتاليخ بالقنيطرة   االبتدائية 
لقم) تحت  (،2022 أغسطس) (17  

.66.303
للخالصة والبيان

107 P

STE SRY.MA
شركة محدودة مسؤولية

بشريك وحيد 
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 15 زنقة سبو، 
مركز املعامالت ال شوب مكتب لقم 

2 الطابق الخامس القنيطرة
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
SRY. لشركة) بتاليخ  العادي  الغير 
MA،)شركة ذات مسؤولية محدودة)

تقرل ما يلي):
املصادقة على تفويت)250)حصة)
مح د) السيد  ملك  في  اجت اعية 

الفقيه.
املصادقة على تفويت)150)حصة)
سهام) السيدة  ملك  في  اجت اعية 

الفقيه.
املصادقة على تفويت)150)حصة)
سناء) السيدة  ملك  في  اجت اعية 

الفقيه.
املصادقة على تفويت)150)حصة)
لجاء) السيدة  ملك  في  اجت اعية 

الفقيه.
حصة) (700 مج وعه) ما  أي 
ياسين) السيد  لفائدة  اجت اعية 

الفقيه.
موزع) الشركة  لاس ال  ليصبح 

كالتالي):
مبلغ) في  الشركة  لاس ال  حدد 
 1000 الى) مقس ة  دلهم  (100.000
دلهم) (100 بقي ة) اجت اعية  حصة 
مكتتبة) بكامبها  محرلة  للحصة،)

وموزعة هلى الشركاء)كالتالي):
 1000 الفقيه) ياسين  السيد 

حصة.
للشركة) االجت اعي  املقر  تحويل 

الى العنوان التالي):
59)شالع موالي عبد العزيز اقامة)

موالي عبد العزيز لقم)8)القنيطرة.
السيد) تعيين  العام  الج ع  قرل 
لبطاقة) الحامل  الفقيه،) ياسين 
(،G991182 لقم) الوطنية  التعريف 
 SRY.MA SARL مسير وحيد لشركة)

.AU

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

لقم) تحت  بالقنيطرة،) االبتدائية 

92977)بتاليخ)19)أكتوار)2022.

108 P

STE ZN CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجت اعي : 23 شالع انوال 

ع الة فلولي 11، مكتب لقم 8، 

مي وزا القنيطرة

تحويل املقر االجت اعي
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

 STE ZN CALL الغير العادي لشركة)

SARL،)تقرل باالج اع ما يلي):

للشركة) االجت اعي  املقر  تحويل 

من العنوان القديم):

 23)شالع انوال ع الة فلولي)11،)

مكتب لقم)8،)مي وزا القنيطرة.
زاوية شالع) (: الى العنوان الجديد)

حسان) وزنقة  الرح ان  عبد  موالي 

مكتب) حرموني،) ع الة  ثابث،) ابن 
لقم)5)القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

لقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

92983)بتاليخ)19)اكتوار)2022.

109 P

STE WOUROD
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : HAY(RATTAHA(SIDI(EL

GHANDOUR KHEMISSET

محضر استثنائي
للشركة) عام  محضر  ب وجب 

بتاليخ فاتح أكتوار) مصحح االمضاء)

اكزولن) السيد  وفاة  بعد  (،2022

 WOUROD ابراهيم شريك بشركة)

على) الشركة  حصص  تقسيم  تم 

الولثة ب قت�سى عقد عدلي بالشكل)

التالي):

 62.50 (.. ج3ري) عائشة  السيدة 

حصة ب ا يعادل)6250)دلهم.

 87.50 (.. هاجر) اكزولن  االنسة 

حصة ب ا يعادل)8750)دلهم.
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 87.50 (.. االنسة اكزولن حفصة)

حصة ب ا يعادل)8750)دلهم.

 87.50 (.. اس اء) اكزولن  االنسة 

حصة ب ا يعادل)8750)دلهم.

 175 (.. هشام) اكزولن  االنسة 

حصة ب ا يعادل)17.500)دلهم.

بعد وفاة السيد اكزولن ابراهيم)

تم تعيين السيد لعتريس لياض مسيرا)

للشركة ملدة غير محددة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

بتاليخ (399 تحت لقم)  بالخ يسات،)

 3)نون3ر)2022.

110 P

STE GSTEK
SARL  AU 

شركة محدودة مسؤولية 

بشريك وحيد
لاس الها : 10.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 59 زنقة موالي 

عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز 

مكتب لقم 8  القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE GSTEK SARL (: التس ية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة موالي) (59 (: املقر االجت اعي)

عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز)

مكتب لقم)8))القنيطرة.

االستشالات) (: الشركة) موضوع 

االدالية.
حدد لاس ال في مبلغ) (: ( لاس ال)

10.000)دلهم موزع على)100)حصة)

بقي ة)100)دلهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

غالي) السيد  الى  أسند  (: التسيير)

 ليل.

تم التقييد بالسجل التجالي لدى)
املحك ة االبتدائية بالقنيطرة،)تحت)

لقم)67153.
111 P

KASR EL MODA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجت اعي : 209، شالع 

مصطفى املعاني، الطابق الثالث، 
الشقة 6، مرس السلطان،

الدال البيضاء
السجل التجالي : 353853

الحل املبكر للشركة
العام) الج ع  محضر  ( ب قت�سى)
 KASR EL لشركة) العادي  الغير 

MODA SARL AU،)تقرل ما يلي):
امل بكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.
تعيين السيد لياض مح د زمبول)

بصفته مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

ب قرها االجت اعي أعاله.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 
18)أكتوار)2022،)تحت لقم)38238.
112 P

AHKATRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لاس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : 59 زنقة موالي 

عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 
مكتب لقم 8، القنيطرة

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

املواصفات التالية):
.AHKATRA SARL(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

زنقة موالي) (59 (: املقر االجت اعي)
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز)

مكتب لقم)8)القنيطرة.

موضوع الشركة):

املختلفة األشغال  في   املقاولة 

)أو البناء.

املقاولة في نقل البضائع.

املقولة في نقل االشخاص.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) لاس ال 

 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000

دلهم) (100 بقي ة) اجت اعية  حصة 

للواحدة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

.OUIDATE NOUR-EDDINE
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
لقم)66927)بتاليخ)18)أكتوار)2022.

113 P

AMOUAGE
ش م م

السجل التجالي : 553 انزكان

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

محضر) قرل  (،2022 10)أكتوار)

ب ثابة) املنعقدة  العامة  الج عية 

للشركة) اإلسنثنائي  العام  الج ع 

ش.م.م،) (،AMOUAGE املس اة)

دلهم،) (100.000.000 برأس ال)

الكائن مقرها بأكادير،)دوال تغازوت،))

ما يلي):

 Olivier(،التر يص لكل من السيد

 Ben السيد) أو  (Robert BOSWELL

Phillip O’HARA،)بصفته ا مسيرين)

للشركة على إمضاء)عقود شراء)ألبع)

)08))شقق.

الشركة) ملسيري  التر يص 

إّما) والوحيد  األحادي  باإلمضاء)

 Olivier, Robert BOSWELL للسيد)

(،Ben Phillip O’HARA السيد) أو 

على كل ملحق عقد واملتعلق بالتسيير)

  AMOUAGE بين شركة) امل3رم  الحر 

.OB HOSPITALITY(وشركة

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

املس اة) للشركة  (،2022 12)أكتوار)

برأس ال) ش.م.م،) (،AMOUAGE

الكائن دلهم،) (100.000.000

املركز،) تغازوت  بأكادير،) مقرها 
املسجلة بالسجل التجالي باملحك ة)
 553 لقم) تحت  بانزكان،) اإلبتدائية 
السيد) طرف  من  قانونيا  امل ثلة 
(،Olivier, Robert BOSWELL
للشركة) املوحد  التعريف 
التعريف) (000074946000072
من) املسمى  (،06902617 (: الجبائي)

جهة أولى املكري.
 OB املس اة) والشركة 
برأس ال) ش.م.م،) (،HOSPITALITY
مقرها) الكائن  دلهم،) (100.000
املسجلة) املركز،) تغازوت  بأكادير،)
بالسجل التجالي باملحك ة التجالية)
امل ثلة) (،33115 تحت لقم) بأكادير،)
 Ben Phillip((قانونيا من طرف السيد
التعريف املوحد للشركة) (،O’HARA
التعريف) (001784685000001
من) املسمى  (،20683898 (: الجبائي)

جهة ثانية املسير الحر.
الباقي يبقى دون تغيير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان،)
2022،)تحت عدد) 25)أكتوار) بتاليخ)

.2182
للخالصة والبيان

114 P

ORALIA
السجل التجالي لقم 4371 أكادير

بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
5)أكتوار)2022،)قرل محضر الج عية)
الج ع) ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املس اة) للشركة  اإلستثنائي  العام 
 5.000.000 براس ال) (،ORALIA
ملول،) بايت  مقرها  والكائن  دلهم 
بيوكرى،) طريق  (،502 لقم) بقعة 
 16 الفصل) تغيير  الصناعي،) الحي 
على) القانون األسا�سي للشركة،) ( من)

الشكل التالي):)
الفصل)16):)تفويضات املسير.

يت تع املسيران بأوسع الصالحيات)
وتفويض) الشركة  باسم  للتصرف 
ع ليات) أو  اإلجراءات  ج يع 
التصرف أع ال  وج يع  اإلدالة 
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املتعلقة) العقود  وج يع  والتسيير  (
من) مج وعة  إلى  باإلطافة  بالشركة 
واملتعقلة) املقيدة  الغير  التفويضات 

بتسيير الشركة)؛
من) إذن  دون  لل سيرين،) يجوز 
القيام) للشركاء) العامة  الج عية 
بالبيع،) املتعلقة  الع ليات  بج يع 
الشراء)والتبادل أو لهن أّي)م تلكات)
أو مباني منقولة التي ت تلكها الشركة.
باملداولة) العامة  الج عية  تقوم 
حسب الحالة التي يكون فيها الشكل)
يحكم) العادي،) غير  أو  العادي 
تتجاوز) قد  التي  املسائل  ج يع  في 

صالحيات املسيرين.)
الباقي يبقى دون تغيير.

تعديل) تم  عرفي،) ب قت�سى عقد 
القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجالية بأكادير،)
2022،)تحت عدد) 25)أكتوار) بتاليخ)

.118955
للخالصة والبيان

115 P

GALLINA SUD
السجل التجالي لقم 1357 أكادير

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر) قرل  (،2022 5)أكتوار)
ب ثابة) املنعقدة  العامة  الج عية 
للشركة) اإلستثنائي  العام  الج ع 
برأس ال) (،GALLINA SUD املس اة)
مقرها) والكائن  دلهم  (8.000.000
طريق) (،502 بقعة لقم) بأيت ملول،)

بيوكرى،)الحي الصناعي،)ما يلي):)
باإلمضاء) الشركة  تسيير  سيتم 
ار ر) دون  املسيرين  ألحد  الوحيد 

وه ا):
أو) ليشال  ل�سى  األديب  السيد  (

السيد ص3ري املهدي)؛
 16 سيتم تغيير الفصل) واالتالي،)
على الشكل) القانون األسا�سي،) ( من)

التالي):)
الفصل)16):)تفويضات املسير.

يت تع املسيران بأوسع الصالحيات)
وتفويض) الشركة  باسم  للتصرف 
ع ليات) أو  اإلجراءات  ج يع 

التصرف) أع ال  وج يع  اإلدالة 
املتعلقة) العقود  وج يع  والتسيير 
من) مج وعة  إلى  باإلطافة  بالشركة 
واملتعقلة) املقيدة  الغير  التفويضات 

بتسيير الشركة)؛
من) إذن  دون  (، لل سيرين) يجوز 
القيام) للشركاء) العامة  الج عية 
بالبيع،) املتعلقة  الع ليات  بج يع 
الشراء)والتبادل أو لهن أّي)م تلكات)
أو مباني منقولة التي ت تلكها الشركة.
باملداولة) العامة  الج عية  تقوم 
حسب الحالة التي يكون فيها الشكل)
العادي أو غير العادي،)يحكم في ج يع)
صالحيات) تتجاوز  قد  التي  املسائل 

املسيرين.)
الباقي يبقى دون تغيير.

تعديل) تم  عرفي،) ب قت�سى عقد 
القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجالية بأكادير،)
تحت عدد) (،2022 أكتوار) بتاليخ31)

.119066
للخالصة والبيان
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 ABATTOIR AGADIR
VOLAILLE

السجل التجالي عدد : 1861، 
انزكان

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر) قرل  (،2022 5)أكتوار)
ب ثابة) املنعقدة  العامة  الج عية 
للشركة) اإلستثنائي  العام  الج ع 
(،ABATTOIR AGADIR VOLAILLE
دلهم والكائن) (7.000.000 براس ال)
الحي) (،639 مقرها بأيت ملول بقعة)
 16 الفصل) تغيير  تقرل  الصناعي،)
على الشكل) القانون األسا�سي،) ( من)

التالي):)
الفصل)16):)تفويضات املسير.

يت تع املسيران بأوسع الصالحيات)
وتفويض) الشركة  باسم  للتصرف 

ع ليات) أو  اإلجراءات  ج يع 

التصرف) أع ال  وج يع  اإلدالة 

املتعلقة) العقود  وج يع  والتسيير 

من) مج وعة  إلى  باإلطافة  بالشركة 

واملتعقلة) املقيدة  الغير  التفويضات 

بتسيير الشركة)؛

من) إذن  دون  لل سيرين،) يجوز 

القيام) للشركاء) العامة  الج عية 

بالبيع،) املتعلقة  الع ليات  بج يع 

الشراء)والتبادل أو لهن أّي)م تلكات)

أو مباني منقولة التي ت تلكها الشركة.

باملداولة) العامة  الج عية  تقوم 

حسب الحالة التي يكون فيها الشكل)

يحكم) العادي،) غير  أو  العادي 
تتجاوز) قد  التي  املسائل  ج يع  في 

صالحيات املسيرين.)

الباقي يبقى دون تغيير.

تعديل) تم  عرفي،) ب قت�سى عقد 

القانون األسا�سي للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان،)

بتاليخ))19)أكتوار)2022،)تحت عدد)

.2065
للخالصة والبيان
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SMH-SOLUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة شريك واحد 
مؤلخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

قد) أكادير  (20/10/2022 بتاليخ)

مسؤولية) دات  شركة  تأسيس  تم 

تح ل) التي  واحد  شريك  محدودة 

الخصائص التالية):

STE SMH- (: التس ية)

.SOLUTION -SARL AU

الهدف االجت اعي):)اصالح وصيانة)

املعدات التقنية.
لأس ال الشركة:)100000)دلهم.

حلي ة الرايس):)100000)دلهم.)))))))))))))
حي) (13 لقم) (: االجت اعي) املقر 

السعادة الدلالكة أكادير.

التسيير):)تم تعيين السيدة حلي ة)

غير) ملدة  للشركة  ك سيرة  الرايس 

محدودة.

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني ب كتب الضبط لدى)

املحك ة التجالية بأكادير تحت عدد)

119188)بتاليخ)7)نوف 3ر)2022.

118 P

SOSETAC
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصفية وحل الشركة

سجل التجالي لقم 2331
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املنعقد بتاليخ)17)أكتوار)2022)تقرل)

ما يلي):
الحسابات) على  املصادقة 

االجت اعية للشركة.
وحل الشركة واالتالي ت3رئة) إلغاء)

ذمة املسير.
تم وضع اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائيــــة) باملحك ة  الضبط 
((،2022 نوف 3ر) (7 فـي) بالرشيديـــة 

تحت لقم)896/2022.
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NEW LEADERS
S.A.R.L AU

سجل التجالي لقم 12819
تصفية وحل الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املنعقد بتاليخ)17)أكتوار)2022)تقرل)

ما يلي:
الحسابات) على  املصادقة 

االجت اعية للشركة.
وحل الشركة واالتالي ت3رئة) إلغاء)

ذمة املسير.
القانوني) اإليداع  وضع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 

بالرشيدية في)7)نوف 3ر)2022.
تحت لقم)895/2022.
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MARKOVA
SARL AU

لاس الها االجت اعي : 100.000 
دلهم

املقر االجت اعي : تجزئة فرح، الع الة 
B، الشقة لقم 18 الطابق الثاني 

أيت أولير، مراكش
تأسيس

ب قت�سى عقد مؤلخ ب راكش يوم)
تم وضع القانون) (،2022 أكتوار) (17

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

الس ات) وذات  واحد  شريك  ذات 

التالية):



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21572

 MARKOVA مالكوفا،) (: التس ية)

ش م م ذات شريك واحد.

االستيراد) (: النشاط املزاول فعليا)

والتصدير))تاجر أو وسيط).

املالبس الحاهزة))تاجر الج لة).

فرح،) تجزئة  (: االجت اعي) املقر 

الطابق) (18 لقم) الشقة  (،B الع الة)

الثاني ايت أولير،)مراكش.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

 100.000 (: االجت اعي) الراس ال 

حصة) (1000 إلى) مقسم  دلهم 

لكل) دلهم  (100 فئة) من  اجت اعية 

واحدة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

وحيد) ك سير  بولكوكو  الحفيظ 

للشركة ملدة غير محددة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحك ة)

التجالية ب راكش بتاليخ فاتح نوف 3ر)

2022،)تحت لقم)180955.
ملخص قصد النشر
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 GOLD PROD AND
COMMUNICATION

 SARL

تحويل مقر الشركة
االستثنائي) العام  الج ع  إثر  على 

بتاليخ عقد عرفي مؤلخ في)30)سبت 3ر)

 GOLD شركة) شركاء) قرل  (،2022

 PROD AND COMMUNICATION

ما يلي):

للشركة) االجت اعي  مقر  تحويل 

من زنقة واد سبو ع الة)58)شقة)3،)

الرااط إلى املقر االجت اعي):)73)شالع)

ح ان الفتواكي حي ش عو سال.

من) (8 الفصل) تغير  تم  وعليه 

قانون االسا�سي للشركة.

التجالية) باملحك ة  اإليداع  تم 

(،2022 نوف 3ر) (7 تاليخ) في  بالرااط 

تحت لقم)130075.
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HADDADA AGRICOLE
شركة محدودة املسؤولية
لاس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 81 زنقة ايت بهى 
السوي�سي الرااط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  ب وجب 
 HADDADA AGRICOLE شركة)
بتاليخ) املسؤولية،) محدودة  شركة 
امل يزات) ذات  (،2022 18)أكتوار)

التالية):
مقاول في التدبير الفالحي.

من) مكون  الشركة  لاس ال 
 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000
للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

مقس ة على الشكل التالي):
 YATZ HOLDING SARL شركة)

AU 500)حصة.
السيد حسن امزايتي)300)حصة.
السيد أنس بنسودة)200)حصة.

محددة) غير  ملدة  مسيرة  الشركة 
من طرف السيد يوسف التازي.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)
ابتداء)من تاليخ تسجيلها في السجل)

التجالي.
باملحك ة) الشركة  تسجيل  تم 
نوف 3ر) (3 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)وتحت لقم)163769.
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 BASSNO IMMOBILIER
HOLDING

شركة محدودة املسؤولية
لاس الها : 10.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : الرااط السوي�سي 
81 زنقة ايت بهى

تبعا لقرال الج ع العام االستثنائي)
 BASSNO IMMOBILIER لشركة)
محدودة) شركة  (HOLDING
أكتوار) (5 املنعقد بتاليخ) املسؤولية،)

2022،)تم إقرال):
ج يع) تفويت  على  املصادقة 
الحصص في ملكية السيد نول الدين)
سلمى) السيدة  لفائدة  لحسن  بن 

تازي.

تعديل الفصول)6)و7)من القانون)

االسا�سي للشركة.

االسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املعدل.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) بالرااط  التجالية  باملحك ة 

لقم) وتحت  (،2022 3)نوف 3ر)

.129968
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ATRADE
SARL AU

لأس الها : 100.000 دلهم

استثنائي) عام  عقد  ب قت�سى 

تم) (،2022 أكتوار) (21 في) مسجل 

على) الشركة  ب قر  باإلج اع  اإلقرال 

ما يلي):

ادليس) السيد  حصص  تفويت 

الريوع للسيد مح د هنبوكة.

ادليس) السيد  املسير  استقالة 

الريوع للسيد مح د هنبوكة ك سير)

وحيد للشركة.
التجالي) السجل  إيداع  تم 

للشركة بكتابة الضبط لدى املحك ة)

نوف 3ر) (3 بتاليخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت لقم)39928.
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STE HD CLEAN
تأسيس الشركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)
تم وضع قانون) (،2022 سبت 3ر) (29

األسا�سي للشركة على النحو التالي):

.HD CLEAN(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

التنظيف) (: االجت اعي) املوضوع 

والبستنة.
زنقة) (58 (: االجت اعي) مقرها 

تانسيفت الشقة)1،)أكدال،)الرااط.
 100.000 (: االجت اعي) لأس الها 

دلهم.

من) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر.

الشايب) مريم  السيدة  (: املسيرة)

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.

لل حك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (25 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت لقم)129700.
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GLOBAL AUTOMOTIVE
SARL

RC : 143829

املنعقد) العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاليخ)17)أكتوار)2022،)تقرل ما يلي):

تعديل النشاط التجالي.

األنشطة) بإزالة  الشركة  قرلت 

التالية:

الشاحنات) هياكل  اصالح 

مقطولة،) النصف  والعراات 

)التحويل والتصنيع والتص يم).

األع ال امليكانيكية العامة.

أع ال طالء)املركبات.

القطر واملساعدة.

إصالح الدلاجات النالية.)

صيانة وتشخيص اع ال الكهرااء)

والتكييف.

وإضافة األنشطة التالية:

مركز تج يل وغسيل السيالات.

أع ال التشخيص والتكييف.

شراء)وايع قطع غيال السيالات.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نوف 3ر)) (7 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

تحت لقم)128029.

127 P

BABY SOUALEM
SARL AU

تأسيس شركة
الدال) في  موثق  عقد  ب وجب 

البيضاء)بتاليخ يوم)6)نوف 3ر)2022،)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

 BABY واحد) محدودة ذات مساهم 

لل عايير) (SOUALEM SARL AU

التالية):



21573 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

.BABY SOUALEM(:(االسم

إقامة) سومية  زنقة  (: العنوان)

شهر زاد)3،)الطابق)5،)الرقم)22،)حي)

النخيل،)الدال البيضاء.

نوع الشركة):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة،)ذات مساهم واحد.

املجال):

املباني) وتجهيز  واناء) تطوير 

الصناعية.

تأجير املباني الصناعية لل شغلين)

االقتصاديين.

99)سنة انطالقا من تاليخ) (: املدة)

التأسيس.

يبلغ) املال  لأس  (: املال) لأس 

حصة من) (100 دلهم ب) (100.000

100)دلهم محرلة كليا.

تخصيص لأس املال):)100)حصة)

للسيد كريم التازي.

كريم) السيد  تعيين  تم  (: اإلدالة)

غير) ملدة  الشركة  ك دير  التازي 

محددة.

مركز) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدال  الجهوي  االستث ال 

يوم)2)نوف 3ر)2022.
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B5 AD

SARLA AU

حل شركة
الغير) العام  الج ع  محضر  بعد 

قرل) (،2022 أكتوار) (5 العادي بتاليخ)

شركاء)B5 AD SARL AU،)ذات لأس)

مسجل) دلهم  (100.000 قدله) املال 

البيضاء) بالدال  التجالي  بالسجل 

تحت لقم)413799،)ما يلي):

حل شركة)B5 AD SARL AU)وتم)

تعيين السيد األمين سطاوني بن عبد)

هللا ك سؤول عن تصفية الشركة.
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B5 COSMETICS

SARL

AU(CAPITAL(DE 9.000.000 DHS

السجل التجالي : 268055

التعريف الضريبي : 18383625

املقر االجت اعي : املقر الصناعي 

لقم 17 طريق 1029 عين الج عة 

بوسكولة الدال البيضاء

إلغاء فرع الشركة
وفقا لشروط محضر الج ع العام)

 B5 COSMETICS لشركة) العايد 

ملحضر) ووفقا  استثنائيا،) املنعقد 

فرع) إلغاء) تقرل  (،2022 27)يونيو)

شالع) (5 الشركة الذي يقع مقره في)

الدال) قدول،) بن  اللطيف  عبد 

البيضاء.

لدى) القانوني  اإليداع  وتم 

البيضاء) بالدال  التجاية  املحك ة 

لقم) تحت  (،2022 أكتوار) (27 يوم)

.843745-35690
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HANDASSAT IBR

SARL AU

تغيير وتحويل املقر االجت اعي 
للشركة

ب قت�سى محضر جلسات الج ع)

املسجلين) املحين  والقانون  العام 

تم تغيير) (،2022 سبت 3ر) (27 بتاليخ)

شالع) (86 من) االجت اعي  املقر  ونقل 

شقة) (،30 إلى ع الة) (02 لقم) عقبة 

08)زنقة موالي اح د لوكيلي حسان،)

الرااط.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالسجل) بالرااط  التجالية  املحك ة 

التحليلي تحت لقم)8478.

بتاليخ) (138389 السجل التجالي)

فاتح نوف 3ر)2022.

الباطانطا):)25109868.
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

لاس الها):)500.000)دلهم

1،)شالع الشهيد ضياء)الرح ان

قطاع)1)بلوك ج السوي�سي،)الرااط

RK CONSEPT

SARL

شركة محدودة املسؤولية

لاس الها : 100.000 دلهم

05، ع الة 111، كاديز 1، لياض 

األندلس، حي الرياض، الرااط

ب قت�سى عقدعرفي حرل بالرااط)

وسجلت) (،2022 ماي) (19 بتاليخ)

إنشاء) تم  (،2022 ماي) (27 بتاليخ)

محدودة) للشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية):

 RK CONSEPT (: تس ية الشركة)

.SARL

الهدف االجت اعي):)هدف الشركة)

هو إنتاج وتسويق منتجات الصيانة،)

كل) الع وم  وعلى  التنظيف،) ومواد 

املنقولة) املعامالت املالية والتجالية،)

وغير املنقولة املتعلقة بشكل مباشر)

أو غير مباشر كليا أو جزئيا بالع ليات)

املشال إليها أعاله أو يحت ل أن تعزز)

أو تطول الشركة.

ع الة) (،05 (: االجت اعي) املقر 

حي) لياض األندلس،) (،1 كاديز) (،111

الرياض،)الرااط.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: الشركة) لاس ال 

دلهم.

قيشوح) لشيد  السيد  (: التسيير)

لقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.SH61060

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة التجالية بالرااط)

وتم تسجيل الشركة) (،130060 لقم)

في السجل التجالي برقم)163839.

132 P

 AYHAM KECH
 ش.م.م ش و

الرأس ال : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : مراكش، املدينة 

شالع الحسن الثاني ع الة الولدة 8 
متجر لقم 6

الشريك) قرال  ب قت�سى 
    AYHAM KECH( لشركة) الوحيد 
األستاذ) تلقاه  الذي  ش.م.م.ش.و،)
علي أو يعقوب موثق ب راكش،)بتاليخ)

26)شتن3ر)2022،)قرل ما يلي):
التي) االنصبة  مج وع  بيع  قرال 
للسيد عبد) سه ا،) (1000 مج وعها)

الفتاح العانية.
السيد) الشركة،) مسير  استقالة 

بدل سل ان.
تعيين السيد عبد الفتاح العانية)
 AYHAM( لشركة) وحيد  ك سير 

KECH)))ش.م.م.ش.و.
تفويض السلط.

تلقاه) موثق  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ يعقوب،) أو  علي   االستاذ 
تم تحرير) (،2022 سبت 3ر) و26) (16  
 AYHAM((عقد تفويت أنصبة شركة
طرف) من  ش.و،) KECH)ش.م.م.)
السيد))بدل سل ان لفائدة السيد عبد)

الفتاح العانية.
وقد تم اإليداع القانوني للشركة)
التجالية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 
 2022 أكتوار) (31 بتاليخ) ب راكش،)
عدد) وتحت  (180981 عدد) تحت 
94743)من السجل التجالي.)))))))))))))
133 P

S B EQUIPEMENT
S.A.R.L

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق) بوعنان  سعد  األستاذ 
(،2022 أكتوار) (28 بتاليخ) بفاس،)
لفائدة)) لحلو  مح د  السيد  فوت 
السقاط،) أمين  مح د  السيد 
اجت اعية) ( حصة) ((2000( ما قدله)
املس اة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الشركة  في  ي تلكها  التي 
ش.م.م، (EQUIPEMENT S B
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)لأس الها االجت اعي)500.000)دلهم،)
مقرها))االجت اعي بفاس،)قطعة)61،)
و7،)شالع موالي لشيد) (6 متجر لقم)
الحساب) وكذلك  مكزالي،) تجزئة 

الجالي.
قرل مج وع) التفويت،) لهذا  تبعا 

الشركاء)ما يلي):
النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة ك ا يلي):)
في) الشركة  لأس ال  حدد 
إلى)) مقسم  مبلغ)500.000)دلهم 
100)دلهم لكل) )بقي ة) 5000)حصة)
حصة،)موزعة على الشركاء)ك ا يلي):

 3000 ( السقاط) مح د  السيد 
حصة.

السقاط)) أمين  مح د  السيد 
2000)حصة.

املج وع)5000)حصة.
)من) استقالة السيد مح د لحلو)
تسيير الشركة املس اة أعاله ومنحه)
تاما و نهائيا طول مدة تسييره) (

ً
إبراءا

للشركة.
است رالية السيد مح د السقاط))
أعاله) املس اة  الشركة  تسيير  في 
وتس ية السيد مح د أمين السقاط))
غير) ملدة  للشركة  جديد  ك سير 

محدودة.
 S B شركة) تلتزم  ذلك  إثر  على 
بتوقيع) ش.م.م،) (EQUIPEMENT
أحد املسيرين السيد))السقاط مح د))

أو))السيد))السقاط مح د أمين.))
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم))) تحت  (،2022 نون3ر) (2 بتاليخ)

.2022 /4517
ب ثابة مقتطف

134 P

STE THE TRIANGLE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°143 2EME
 ETAGE LOT ASMAE RTE AIN

CHKEF FES
R(C(N° 69.943

تحويل املقر االجت اعي للشركة
العام) الج ع  تقرير  ب قت�سى 
(،2022 سبت 3ر) (21 بتاليخ) املنعقد 

تقرل ما يلي):

املقر) تحويل  العام  الج ع  قرل 

واد) (35 لقم) إلى  للشركة  االجت اعي 

املخازن نرجس أ فاس.

من) (8 املادة) ذلك  اثر  على  تغير 

القانون االسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (،2022 نوف 3ر) (3 بتاليخ)

.2020/8528
للخاللصة واإلشالة)-)اإلدالة

135 P

 STE DE TRAVAUX DIVERS

DJUSSAN
SARL

 2022 أكتوار) (17 بتاليخ) تم 

اجت اع عام استثنائي حدد ب وجبه)

النقاط ارتية):

أوال):)تم اإلعالن عن الحل املسبق)

 TRAVAUX DIVERS لنشاط شركة)

.DJUSSAN SARL

يوم) القانوني  اإليداع  تم  (: ثانيا)

املحك ة) لدى  (2022 7)نوف 3ر)

لقم) تحت  ب راكش  التجالية 

.181150

136 P

ائت انية أسفال كونساي

شقة لقم)8)جنان النهضة)1)الرااط

الهاتف):)60 97 72 0537

الهاتف النقال):)37 83 74 0662

GOLD ET GEMS
SARL AU

تغييرات في الشركة
 GOLD ET GEMS (: الشركة)

SARL AU
لأس ال):)100.000)دلهم.

الثاني) الحسن  شالع  (: العنوان)

قيسالية العربي،) املغرب   وشالع 

 227/271 لقم) محل  باها،) ايت 

الطابق السفلي الرااط.)

االستثنائي) العام  الج ع  إطال  في 

 GOLD ET GEMS SARL AU(لشركة

املنعقد بتاليخ)05/09/2022.

قرل األعضاء)و باإلج اع التغييرات)
التالية):

األسا�سي) النشاط  تحديد 
للشركة):

االستثنائي) ( العام) الج ع  قرل 
تحديد النشاط.

بيع املجوهرات بالتقسيط.
االستيراد والتصدير.

األسا�سي) القانون  تحديث 
للشركة):

الجديدة) التعديالت  مراعاة  مع  (
للشركة.)))

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02/11/2022 التجالية بالرااط يوم)
التجالي) السجل  (،8577 لقم) تحت 

لقم)138523.
للبيــــــــــــان

137 P

SOCIETE AGRIBIOZAG
SARL

تأسيس شركة
 2022 أغسطس) (15 بتاليخ) تم 
ذات) لشركة  منظم  قانون  وضع 
املسؤولية املحدودة بامل يزات ارتية):

 STE AGRIBIOZAG (: التس ية)
SARL

النشاط االجت اعي):
إنتاج وتسويق النباتات العطرية.

مقاول في تسيير الخدمات))دلاسة)
وتنفيذ وتركيب ومتابعة املشاليع من)

النوع الزلاعي.
زنقة) (593 لقم) (: املقر االجت اعي)

بواطوب حي الث ول زاكولة.
سنة تبتدئ من تاليخ) (99 (: املدة)

تأسيس النهائي.
 100.000 (: االجت اعي) الرأس ال 
دلهم مقس ة إلى)1000)سهم من فئة)

100)دلهم موزعة كارتي):
السيد الغازي حسن):)500)حصة.
السيد امللوكي مح د):)500)حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدالة)
الغازي حسن و السيد امللوكي مح د.

التجالي) بالسجل  التسجيل  تم 

بكتابة الضبط لل حك ة االبتدائية)

 2022 سبت 3ر) فاتح  بتاليخ  بزاكولة 

تحت لقم)3933.

138 P

 BIOTECHNOLOGIE

 MEDICALE ET

LABORATOIRE
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

بالدال) (2022 يونيو) (16 في) املؤلخ 

البيضاء)ت ت املصادقة على):

من) الشركة  لأس ال  في  الزيادة 

دلهم) (200.000 دلهم إلى) (100.000

نقدا.

توسيع الغرض االجت اعي بإضافة)

وتوزيع) وتصدير  استيراد  نشاط 

األجهزة الطبية.
التجالي) السجل  في  التقييد  تم 

 832823 لقم) تحت  البيضاء) بالدال 

بتاليخ)26)يوليو)2022.

139 P

EBEN CONCEPT
شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 350.000 دلهم

تغيير املقر االجت اعي للشركة

الزيادة في لأس الها
وانعقاد) الخاص  العقد  حسب 

للشركة) االستثنائي  العام  الج ع 

تحويل) تم  (،2022 يونيو) (20 يوم)

مقرها االجت اعي إلى العنوان الجديد)

م3، (- كاميليا11) إقامة   بالرااط،)

الزيادة) الرياض،) حي  م13) (- (11

دلهم) (10.000 من) لأس الها  في 

شكلها) تغيير  دلهم،) (350.000 إلى)

امتداد نشاطها االجت اعي) القانوني،)

بوح وش) أنس  السيدين  وتعيين 

وعبد هللا الحاجي مسيرين لها.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نوف 3ر) (8 يومه) بالرااط  التجالية 

2022)تحت لقم)130091.

140 P
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شركة تروا أفريكا
3E AFRICA

لأس ال قدله : 10.000
املقر التجالي : الرااط، سكتول 12 

بلوك M حي لياض
لقم السجل التجالي : 160169

السجل التجالي الرااط
بتاليخ املتخذة  للقرالات   وفقا 
الشريك) قرل  (،2022 يونيو) (29
«تروا أفريكا») الوحيد لشركة شركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
إلى) مقسم  (10.000 قدله) برأس ال 
100)حصة من)100)دلهم لكل منه ا،)
 12 ومقرها التجالي الرااط،)سكتول)

بلوك)M)حي لياض.
قدله) ب ا  الشركة  لأس ال  لفع 
بذلك) ليصبح  دلهم  (190.000
 2000 إلى) مقسم  دلهم  (200.000

حصة من)100)دلهم لكل منه ا.
القانون) من  و7) (6 املادة) تعديل 

األسا�سي.
في) القانوني  اإليداع  هذا  وجاء)
التجالية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
لقم) (2022 يوليو) (18 بالرااط بتاليخ)

.126830
لقم) التجالي  السجل  وتغيير 

.6089
141 P

رينوف باتيمون
ش.م.م

س.ت الرااط 64657
االستثنائي) العام  الج ع  قرل 
للشركة املنعقد ب قر الشركة بتاليخ)

18)سبت 3ر)2022)ما يلي):
السيد  الد) استقالة  قبول 

سايحي من منصبه ك سير للشركة.
الناصري) ح يد  السيد  تعيين 
غاية) إلى  للشركة  وحيد   ك سير 

31)ديس 3ر)2023.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 2022 نوف 3ر) (8 التجالية بالرااط في)

تحت لقم)130067.
142 P

BOUDIA AOURACHE
SARL

RC(N°131579 - IF : 53223955
TAXE PROFESSIONNELLE 

5080381
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
2022)تقرل تأسيس شركة) 5)أكتوار)

برأس ال)10.000)دلهم.
الهدف):)أشغال البناء.

املدة):)99)سنة.
العنوان):)حي برانس إقامة ليم ب)

11)لقم)1)طنجة.
السيد بوضاية) (: مسيري الشركة)

عبد الرحيم والسيد بوضاية ياسر.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 258692 التجالية بطنجة تحت لقم)

بتاليخ)28)أكتوار)2022.
143 P

GHAMMARTI ALU
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : ع الة 30

شقة لقم 8 زنقة اح د لوكيلي 
حسان الرااط

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
16)نوف 3ر) بالرااط،)واملسجل بتاليخ)
 RE:00517842046(2022)تحت لقم
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
م يزاتها محدودة  مسؤولية   ذات 

ك ا يلي):
 GHAMMARTI ALU (: التس ية)

SARL AU
الهدف):

أشغال ونجالة االملنيوم والزجاج.
أشغال البناء)باألملنيوم والزجاج.

بيع وشراء)مواد األملنيوم والزجاج.
األملنيوم) واستيراد  تصدير 

والزجاج ومشتقاته ا.
املعامالت) ج يع  الع وم  وعلى 
املتعلقة) مباشرة،) والغير  املباشرة 

بالشركة والتي تساهم في تن يتها.

تم تعيين املقر) (: املقر االجت اعي)

االجت اعي في):)ع الة)30)شقة)8)زنقة)

اح د لوكيلي حسان الرااط.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

تحديد) تم  (: الشركة) لأس ال 

 100.000 مبلغ) في  الشركة  لأس ال 

حصة) (1000 إلى) مقس ة  دلهم،)

دلهم) (100 اجت اعية قي ة الحصة)

موزعة ك ا يلي):

اللطيف) عبد  الغ التي  السيد 

1000)حصة.

الغ التي السيد  (:  الشركاء)

الوحيد) الشريك  اللطيف  عبد 

للشركة.

املدة):)حددت املدة زمنية للشركة)

في)99)سنة ابتداء)من يوم تسجيلها في)

السجل التجالي.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

الغ التي عبد اللطيف املسير الوحيد)

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجالية) املحك ة  لدى  القانوني 

بتاليخ (125704 لقم) تحت   بالرااط 

22)يونيو)2022.
للبيان والنشر
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MADELIA
 تم التصفية

قرل) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)

 MADELIA الشريك الوحيد بشركة)

شركة مجهولة االسم بشريك وحيد)

في وطول التصفية لأس الها)100.000 

مقر التصفية الدال البيضاء،) دلهم،)

23،)زنقة النولس ضيعة بريطون حي)

الراحة الحي الحسني ما يلي):

املصادقة على التقرير والحسابات)

وكذلك) املصفي  طرف  من  املقدمة 

ع ليات التصفية وإبراء)ذمة املصفي.

معاينة  تم التصفية.

الضبط) بكتابة  اإليداع  سيتم 

لل حك ة التجالية بالدال البيضاء.

التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 
.518103

للتلخيص واإلشالة
املصفي

145 P

STUDIO C
 تم التصفية

قرل) (2022 أكتوار) (31 بتاليخ)
 STUDIO C الشريك الوحيد بشركة)
شركة مجهولة اإلسم بشريك وحيد)
 10.000 في وطول التصفية لأس الها)
مقر التصفية الدال البيضاء،) دلهم،)
بوعزة، دال  (،9 كلم) أزمول،)  طريق 

ما يلي):
املصادقة على التقرير والحسابات)
وكذلك) املصفي  طرف  من  املقدمة 
ع ليات التصفية وإبراء)ذمة املصفي.

معاينة  تم التصفية.
الضبط) بكتابة  اإليداع  سيتم 

لل حك ة التجالية بالدال البيضاء.
التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.393987
للتلخيص واإلشالة

املصفي

146 P

LAZIG FOOD
 تم التصفية

قرل) (2022 أكتوار) (31 بتاليخ)
 LAZIG بشركة) الوحيد  الشريك 
FOOD)شركة مجهولة االسم بشريك)
لأس الها) التصفية  وطول  في  وحيد 
100.000)دلهم،)مقر التصفية الدال)
زنقة ص3ري بوج عة) (،12 البيضاء،)

الطابق األول شقة لقم)6،)ما يلي):
املصادقة على التقرير والحسابات)
وكذلك) املصفي  طرف  من  املقدمة 
ع ليات التصفية وإبراء)ذمة املصفي.

معاينة  تم التصفية.
الضبط) بكتابة  اإليداع  سيتم 

لل حك ة التجالية بالدال البيضاء.
التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.454667
للتلخيص واإلشالة

املصفي

147 P
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SOGEXHO
 تم التصفية

قرل) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)
شركة) (SOGEXHO بشركة) الشركاء)
التصفية) وطول  في  اإلسم  مجهولة 
مقر) دلهم،) (5.000.000 لأس الها)
زنقة) (،5 البيضاء،) الدال  التصفية 

املالزم مح د محرود ما يلي):
املصادقة على التقرير والحسابات)
وكذلك) املصفي  طرف  من  املقدمة 
ع ليات التصفية وإبراء)ذمة املصفي.

معاينة  تم التصفية.
الضبط) بكتابة  اإليداع  سيتم 

لل حك ة التجالية بالدال البيضاء.
التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.87093
للتلخيص واإلشالة

املصفي

148 P

TAZI RAHA CAR
SARL A AU

تعديل
ب قت�سى عقد البيع والج ع العام)
بتاليخ بالرااط  املسجل   االستثنائي 
6)سبت 3ر)2022)قرل الشريك الوحيد)
شركة) (TAZI RAHA CAR لشركة)
والشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
دلهم) (100.000 ولأس الها) الوحيد 
مقرها االجت اعي):)عين عتيق)9)إقامة)

لقم)8)تجزئة مروة.
املقتضيات التالية):

حصص) من  حصة  (500 بيع)
 TAZI السيد الرقيق فؤاد في شركة)
لصالح) (RAHA CAR SARL A AU

السيد بن الشرقي بلكالة.
لشركة) االجت اعي  املقر  تغيير 
TAZI RAHA CAR SARL A AU 
من):)عين عتيق)9)إقامة لقم)8)تجزئة)
ت الة حي العلويين زنقة) (: إلى) مروة،)

أليد كراج لقم)180.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
:)شركة ذات مسؤولية محدودة) من)
 SARL A AU الوحيد) ذات الشريك 
شركة ذات مسؤولية محدودة) (: إلى)

.SARL

األسا�سي) النظام  مالءمة 

للتعديالت املذكولة.

سلطة اإليداع واإلشهال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم)128051 

بتاليخ)3)نوف 3ر)2022.
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SEEDS MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 15، شالع األبطال

لقم 8، أكدال، الرااط

مؤلخ) عرفي  عـقد  ب قت�سى 

(،2022 سبت 3ر) (22 بتاليخ) بالرااط 

قـد تـم تأسيس شركة ذات مــسؤولية)

محدودة.

تهدف) ( ( (: االجت اعي) الهـــدف 

الشركة إلى):

مستحضرات) وتسويق  تصنيع 

التج يل والنظافة والعطول.

ج يع) وتوزيع  واستيراد  تص يم 

املنتجات الغذائية وغير الغذائية.

استيراد وتصدير وتوزيع وتسويق)

التج يل) مستحضرات  وصيانة 

واملنتجات) الشخصية  والنظافة 

واملواد واألجهزة الطبية.

ولشات) تنظيم دولات التدليب،)

استخدام) حول  والندوات  الع ل 

وتخزين ولعاية وصيانة مستحضرات)

الشخصية) والنظافة  التج يل 

واملواد) واألجهزة  الطبية  واملنتجات 

املستخدمة في مستحضرات التج يل)

والنظافة الشخصية والطبية.

األجهزة) وصيانة  وتوزيع  استيراد 

التج يل) ومستحضرات  الطبية 

والنظافة الشخصية.

املعامالت) ج يع  عام،) وبشكل 

املنقولة) وغير  واملنقولة  التجالية 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

من) التي  أو  أعاله  املذكولة  باألشياء)

املحت ل أن تعزز تن ية الشركة.

 100.000 (: الشـــــركـة) لأســ ال 

حـــــصة من) (1000 دلهــــم مقسـ ة إلى)

الواحــدة) للحصة  دلهم  (100 فــــــئة)

موزعة كالتالي):

سلمى االدلي�سي):)500حصة.

ماها لشفاق):)500حصة.

من) ابــــتداء) ســنة  (99 (: املدة)

تاليــــخ) من  أي  النــهائي  التأسيس 

التسجيل في الســــجل التـــجالي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

ما عـــــدا) سنة  كل  من  ديس 3ر  (31

تاليخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

شالع األبطال، لقم  (،15 (: املـــــــــــقر)

8، أكدال، الرااط.

املســــــــير):)

سلمى االدلي�سي.

ماها لشفاق.

(: التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.163805
ب ثابة مقتطف وايان

CEP(CAC(&(EXPERTISE
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MADE IN T
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ساحة النخيل

380، شالع إبراهيم الروداني

الطابق األل�سي، للع الة U3 محل 7 

الدال البيضاء

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالدال)

(،2022 أكتوار) (17 بتاليخ) البيضاء)

قرل الشريك الواحد للشركة املذكولة)

املسؤولية) محدودة  شركة  أعاله،)

ذات الشريك الواحد وضع القانون)

امل يزات) ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية):

MADE IN T(:(التس ية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الواحد.

الهدف االجت اعي):)
قاعة الشاي))بها))مقهى.

مطعم))عامل))متعهد الحفالت.
مقهى.

سنة تبتدئ من تاليخ) (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل التجالي.

تم تعيين السيد برادة) (: التسيير)
نبيل ك سير واحد للشركة.

في) حدد  (: االجت اعي) الرأس ال 
 1000 إلى) موزعة  دلهم  (100.000
حصة من فئة)100)دلهم وهي موزعة)

كالتالي):
السيد) ملكية  في  حصة  (1000

برادة نبيل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
 2022 أكتوار) (27 في) بالدال البيضاء)
883802.)الشركة سجلت) تحت لقم)
لقم) تحت  التجالي  السجل  في 

.560131
151 P

BTACOM
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

30، شقة 8 زنقة موال أح د الوكيلي 
حسان، الرااط
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) (،2022 أكتوار) (3 بالرااط بتاليخ)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة املساهم الوحيد.

BTACOM SARL AU(:(التس ية
املقر االجت اعي):)30،)شقة)8)زنقة)

موال أح د الوكيلي حسان،)الرااط.
التركيبات) (: االجت اعي) الهدف 
أو) متنوعة  أع ال  الكهراائية،)

إنشاءات،)تاجر.
من) ابــــتداء) ســنة  (99 (: املدة)
التأسيس النــهائي أي من تاليخ وضع)

الســــجل التـــجالي.
بفاتح) تبتدئ  (: املالية) السنة 
سنة) كل  من  ديس 3ر  (31 إلى) يناير 
ما عـــــدا السنة األولى تبتدئ من تاليخ)

التسجيل.
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لأس املال):)إن لأس ال الشركة قد)
حدد في مبلغ)100.000)دلهم مقس ة)
100)دلهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة.
 1000)حصة للسيد بدي طالق.

املسير):)السيد بدي طالق.
التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 
(: بالرااط) التجالية  باملحك ة 
(،2022 129862)بتاليخ فاتح نوف 3ر)

لقم السجل التجالي):)163675.
152 P

NEW DREAM HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 47، زنقة ع ر
ابن العاص إقامة إس اعيل

مكتب لقم 8 القنيطرة
تأسيس شركة

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

التالية):
 NEW DREAM (: التس ية)

HOUSE SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة ع ر) (،47 (: املقر االجت اعي)
إقامة إس اعيل مكتب) العاص  ابن 

لقم)8)القنيطرة.
موضوع الشركة):

منعش عقالي.
األشغال املختلفة أو البناء.

لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 
دلهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقي ة)100)دلهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد محسن)
الجيرالي.

التجالي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

لقم)57093.
153 P

INTRATELECOM شركة
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لأس الها : 99.000 دلهم

وعنوان مقرها االجت اعي : ملتقى 
شالع الجزائر وشالع القيروان
الطابق الثالث، الشقة لقم 7

الرااط
لقم التقييد في السجل التجالي 

112107
في املؤلخ  اإلدالة  قرال   ب قت�سى 

7)أكتوار)2022)تقرل ما يلي):
تحويل املقر االجت اعي للشركة):

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
الحالي) االجت اعي  املقر  تحويل  تم 
الجزائر) شالع  «ملتقى  من) للشركة 
الثالث،) الطابق  القيروان،) وشالع 
«ع الة) إلى) الرااط») (،7 لقم) الشقة 
 10100 (- 3)محج الرياض) الطابق) (A

الرااط».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نوف 3ر) (3 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022)تحت لقم)129993.
154 P

CMT CHEMICAL
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة بالدال البيضاء)
تح ل) (2022 أكتوار) (6 بتاليخ)

الصفات التالية):
 CMT (: االجت اعي) اللقب 

CHEMICAL SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤوليات املحدودة.
الهدف االجت اعي):)غرض الشركة)

في املغرب أو في الخالج):
االستيراد وتصنيع وتسويق ج يع)
الكي يائية واألصباغ لصناعة) املواد 

النسيج.
وتسويق) تصنيع  االستيراد،)
ج يع كي اويات املعالجة السطحية)

والطالء.

مواد) ج يع  وتسويق  تصنيع 
النظافة الكي يائية.

املواد) ج يع  وتسويق  تصنيع 
الزلاعية.

املسبك وتسويق املعادن.
مواد) ج يع  وتسويق  تصنيع 

معالجة املياه الكي يائية.
تسويق معدات النظافة الصحية)

واملستحضرات الصيدالنية.
ج يع) في  والدعم  التشاول 

الصناعات.
والعامة) الصناعية  املنشآت 

والتشييد.
السلع) ج يع  وتصدير  استيراد 
أو) املباشرة  الصلة  ذات  واملنتجات 

غير املباشرة بجسم الشركة.
التجالية) املعامالت  ج يع 
وغير) واملنقولة  واملالية  والصناعية 
املنقولة املتصلة بصولة مباشرة أو)
غير مباشرة باألشياء)املذكولة امل اثلة)

أو املسؤولة.
التجالية) كل  عام،) وبشكل 
املالية) واألولاق  واملالية  والصناعية 
والعقالية،)ذات صلة مباشرة أو غير)
مباشرة للغرض املذكول أعاله أو من)

املحت ل أن تسهل تنفيذ وتطوير.
دلهم) (100.000 (: املال) لأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة.
 330 (: الكزولي) حسن  السيد 

حصة.
(: يحيى) بن  الدين  صالح  السيد 

380)حصة.
السيد طه ليان):)330)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديس 3ر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
تاليخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
زنقة) (8 لقم) (: االجت اعي) املقر 
حي طالق سيدي) (3 الطابق لقم) (83

ال3رنو�سي الدال البيضاء.
بن يحيى) الدين  صالح  (: التسيير)

وطه ليان.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط.
التجالي) بالسجل  التسجيل  لقم 

.560025
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STE RIAD LE SCEPTRE
SARL AU

لقم السجل التجالي : 163583

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرااط) مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 أكتوار) (8 بتاليخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

امل يزات التالية):

الهدف):)

وكالة سفر))إقامة سياحية).

النقل واملرافقة.

شقة لقم) (30 ع الة لقم) (: املقر)
زنقة موالي أح د الوكيلي حسان) (8

الرااط.
ب ا) املال  لأس  حدد  (: املال) لأس 

قدله)100.000)دلهم.

غير) ملدة  الشركة  تدال  (: التسيير)

محدودة من طرف):

سيدي عبد الرحيم بوطالب.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

.129782
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البني عقار
شركة ذات مسؤولية محدودة

EL BANNY IMMOBILIER

Société à Responsabilité limitée

تأسيس شركة
األسا�سي) القانون  ب قت�سى 

البيضاء) بالدال  واملؤلخ  للشركة 

تأسيس) تم  (2022 يونيو) (22 بتاليخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

واالخصائص التالية):
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التس ية):)البني عقال ش م م.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر االجت اعي):)10،)زنقة الحرية)

الدال) (،5 لقم) شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.

اإلنعاش) (: االجت اعي) الهدف 

العقالي.

الع ليات) ج يع  عامة  واصفة 

املنقولة) املالية  الصناعية  التجالية 

مباشر) التباط  ولها  منقولة  والغير 

االجت اعي) بالهدف  مباشر  غير  أو 

أو) م اثل  هدف  بأي  أو  للشركة 

متشابه.

املدة):)99)سنة.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)30.000 

حصة من فئة) (300 دلهم موزع إلى)

100)دلهم للحصة الواحدة ج يعها)

مسجلة ومحرلة عند االكتتاب باسم)

كل من):

السيد البني مح د)90)حصة.

السيد البني سعيد)90)حصة.

السيد البني املختال)90)حصة.

السيد البني عبد هللا)30)حصة.

املج وع):)300)حصة.

التسيير):)السيد مح د البني ملدة)

غير محدودة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

البيضاء) بالدال  التجالية  املحك ة 

لقم) تحت  (2022 سبت 3ر) (7 بتاليخ)

.554775
من أجل التلخيص واإلشهال

157 P

COSTA TAIBA
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  الج ع  إثر  على 

ملساهم شركة)COSTA TAIBA)شركة)

البالغ) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

والكائن) دلهم  (100.000 لأس الها)

مقرها):)حي جديد لقم)10)الشقة لقم)

1)طرفاية،)تقرل):

مج وع) هي  حصة  (550 تفويت)
الحصص السيد عبد الحي الحرطون)
 H B Z PELAGIC الشركة) لفائدة 
السيد) ي ثلها  الذي  (PROCESSING

عبد الرحيم اله3زة.
من حصص) حصة  (350 تفويت)
السيد لحسن أميدان لفائدة الشركة)
 H B Z PELAGIC PROCESSING
الرحيم) عبد  السيد  ي ثلها  الذي 

اله3زة.
من حصص) حصة  (100 تفويت)
السيد لحسن أميدان لفائدة السيد)

عبد الرحيم اله3زة.
الحي) عبد  السيد  استقالة 
الحرطون من منصبه ك سير للشركة)
اله3زة) الرحيم  عبد  السيد  وتعيين 
ك سيرين) اله3زة  عي�سى  والسيد 

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون)
لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (7 بتاليخ)

.2022/3261
158 P

LES PETITES FOUR SEC
SARL

ب قت�سى ج ع عام استثنائي حرل)
قرل) (2022 أكتوار) (3 في الرااط يوم)
 LES PETITES FOUR شركة) شركاء)

SEC)ش.م.م ما يلي):
إضافة عالمة):

عالمة) إضافة  الشركاء) قرل 
 LES PETITES إلى شركة) (ANGELIN

FOUR SEC
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم)129968.
159 P

BRAND NAME
SARLAU

ب قت�سى ج ع عام استثنائي حرل)
قرل) (2022 أكتوار) (3 في الرااط يوم)
 BRAND شركة) الوحيد  الشريك 

NAME)ما يلي):

أصبح) الذي  النشاط  تعديل 
كالتالي):

الجديدة) السيالات  استيراد 
واملستع لة.

أع ال البناء.
تأجير معدات البناء.

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.
تحويل املقر االجت اعي):)من شالع)
عقبة ع الة)86)شقة لقم)30)أكدال)
2)بلوك س) 651)امل) الرااط إلى لقم)

حي يعقوب املنصول الرااط.
القانون) من  (8 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 
نوف 3ر) (8 بتاليخ) تحت لقم)130074)

.2022
160 P

 STE INGENIERIE IHM
MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

برأس ال : 5.000.000 دلهم
املقر االجت اعي : 15 شالع األبطال

الشقة لقم 8 أكدال الرااط
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
2022)تم االتفاق) 20)سبت 3ر) بتاليخ)

على ما يلي):
من) الشركة  لأس ال  من  الرفع 
 5.000.000 إلى) دلهم  (100.000
حصة) (89.000 بإنشاء) وذلك  دلهم 
جديدة وذلك من قبل فرانسيسكو)
دانييل لوايز اولطيز والسيدة جيهان)

بل كي.
السيد) طلب  على  املوافقة  ت ت 
فرانسيسكو دانييل لوايز اولطيز ببيع)
10000)حصة لفائدة السيدة جيهان)
دلهم) (100 بث ن) اولطيز،) بل كي 

للسهم الواحد.
لحصص) الجديد  التقسيم 

الشركة يصبح على الشكل التالي):
لوايز) دانييل  فرانسيسكو  السيد 

اولطيز):)80.000)حصة.

 10.000 (: بل كي) جيهان  السيدة 
حصة.

املج وع):)50.000)حصة.
تصبح) األسهم  بيع  ع لية  نتيجة 
شركة) (: للشركة) القانونية  الصفة 

ذات مسؤولية محدودة.
ونتيجة التعديالت السابقة الذكر)
أعاله تم تعديل الفصل)1،)6)و7)من)

القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى السجل)
التجالي باملحك ة التجالية بالرااط)
لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (2 في)

.129952
السجل التجالي لقم)141767. 

161 P

 NEWS COM AFRICA
HOLDING

SA
شركة عامة

لأس املال : 1.000.000 دلهم
املقر االجت اعي : زاوية زنقة

عبد النبي وزنقة زلهون، السوي�سي
 الرااط

السجل التجالي : 152547 الرااط
االستثنائي) العام  الج ع  عقب 
املعقود يوم)26)يونيو)2022)اتخذت)

القرالات التالية):
أن) بحقيقة  عل ا  اإلحاطة  بعد 
حصص امللكية في الشركة أصبحت)
يقرل) الشركة  لأس ال  لبع  من  أقل 
التجالي) النشاط  است رال  االجت اع 

للشركة.
في) القانوني  اإليداع  إجراء) تم 
بتاليخ بالرااط  التجالية   املحك ة 

2)نوف 3ر)2022،)تحت لقم)8585.
162 P

SALE SWING MACHINE
SARL AU

تأسيس شركة
الصفة القانونية):)ش.م.م.ش.و.

 17 (: تاليخ تسجيل العقد العرفي)
أكتوار)2022)سال.

الهدف االجت اعي):)
بيع آالت الخياطة.
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صيانة وإصالح آالت الخياطة.

آالت) ولوازم  غيال  قطع  بيع 

الخياطة.

لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة الواحدة للشريك)

الوحيد على الشكل التالي):

مح د حاتمي)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديس 3ر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاليخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

املقر):)لقم)98)شالع والكزيز الدال)

الح راء)-)سال.

التسيير):)السيد مح د حاتمي.

(: التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

36951)باملحك ة االبتدائية بسال.

163 P

 MANI AMANE

ENGINEERING
SARL AU

بتاليخ) عادي  غير  عام  ج ع  في 

املقر) في  عقد  (2022 سبت 3ر) (28

الشريكين) قرلا  للشركة  االجت اعي 

في الشركة املذكولة أعاله السيدين)

نقل) ه ال  ومح د  عقيل  مح د 

املقر االجت اعي للشركة من العنوان)

الع الة ب) (83 الحالي املتواجد برقم)

الرومي) ضاية  زنقة  الرابع  الطابق 

الجديد) العنوان  إلى  أكدال  الرااط 

 13 11)الشقة) املتواجد باملكتب لقم)

يوسف) موالي  شالع  صنعاء) زنقة 

الرااط.

لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

التجالية بالرااط في يوم فاتح نوف 3ر)

2022)تحت لقم)129888.

164 P

FISCOGEF
TEL(0522.27.49.96

S.BUSINESS
الج ع) محضر  ب قت�سى 
 8 بتاليخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
شركة) شركاء) قرل  (2022 سبت 3ر)

S.BUSINESS)ما يلي):
ت ديد لغرض الشركة مع تعديل)
األساسية) القوانين  من  (2 الفصل)

للشركة.
تحيين القوانين األساسية للشركة)

وفق التعديالت املنصوص عليها.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ البيضاء) بالدال   التجالية 
7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)888988.

من أجل النشر

165 P

FISCOGEF
Tél(:(0522(27(49(96

NOUR SANTE
RC(N° 399889

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاليخ)19)سبت 3ر)
شركاء) قرل  البيضاء،) بالدال  (2022

شركة)NOUR SANTE)ما يلي):
فتح فرع للشركة بالعنوان التالي):

 مج ع األع ال عكاشة،)املخزن)18،)
هبيسكس،) م ر  و8،) (3-2 زنقة)

الشطر األول،)الدال البيضاء.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) البيضاء) بالدال   التجالية 

8)نوف 3ر)2022)تحت لقم)888282.
من أجل النشر

166 P

ACIL DAR EL GUEDDARI
شركة ذات مسؤولية محدودة

لأس ال الشركة : 10.000 دلهم
املقر االجت اعي : 288، زنقة زهير بن 

قيس، السوي�سي، الرااط
السجل التجالي : 109479

 ACIL شركة) في  املساه ين  قرال 
DAR EL GUEDDARI SARL) الل)
املنعقد) االستثنائي  العام  الج ع 

بتاليخ)22)أغسطس)2022 :

التصفية النهائية للشركة اعتبالا)

من) املصفي  ويعفي  اليوم  هذا  من 

واليته.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

يومه) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

27)أكتوار)2022)تحت لقم)8181.

167 P

ACIL ZOUINA
شركة ذات مسؤولية محدودة

لأس ال الشركة : 10.000 دلهم

املقر االجت اعي : 288، زنقة زهير بن 

قيس، السوي�سي، الرااط

السجل التجالي : 109889

 ACIL شركة) في  املساه ين  قرال 

ZOUINA SARL) الل الج ع العام)

االستثنائي املنعقد بتاليخ)22)أغسطس)

: 2022

التصفية النهائية للشركة اعتبالا)

من) املصفي  ويعفي  اليوم  هذا  من 

واليته.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

يومه) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

27)أكتوار)2022)تحت لقم)8179.

168 P

ACIL ZIRARA
شركة ذات مسؤولية محدودة

لأس ال الشركة : 10.000 دلهم

املقر االجت اعي : 288، زنقة زهير بن 

قيس، السوي�سي، الرااط

السجل التجالي : 109497

 ACIL شركة) في  املساه ين  قرال 

العام) الج ع  ZIRARA SARL) الل 

االستثنائي املنعقد بتاليخ)22)أغسطس)

: 2022

التصفية النهائية للشركة اعتبالا)

من) املصفي  ويعفي  اليوم  هذا  من 

واليته.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

يومه) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

27)أكتوار)2022)تحت لقم)8177.

169 P

ACIL AGHRASS
شركة ذات مسؤولية محدودة

لأس ال الشركة : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 288، زنقة زهير بن 

قيس، السوي�سي، الرااط

السجل التجالي : 112283

 ACIL شركة) في  املساه ين  قرال 

AGHRASS SARL) الل الج ع العام)

االستثنائي املنعقد بتاليخ)22)أغسطس)

: 2022

التصفية النهائية للشركة اعتبالا)

من) املصفي  ويعفي  اليوم  هذا  من 

واليته.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

يومه) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

27)أكتوار)2022)تحت لقم)8180.

170 P

 B E T YASSINE ET CONSEILS

JURIDIQUES
تأسيس شركة

لقم) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ) (202200080563038 

تأسيس) تم  (2022 أغسطس) (12

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

شركة فردية،) صائصها كالتالي):

 B E T YASSINE(:(االسم التجالي

.ET CONSEILS JURIDIQUES

الشكل القانوني):)ش.ذ.م.م ش.ف.

حي) هند،) بلوك  (37 لقم) (: املقر)

السالوي،)سيدي قاسم.

الدلاسة) (: الرئي�سي) الهدف 

والتن ية) واالقتصادية  االجت اعية 

الدلاسة الفنية وتنسيق) املستدامة،)

مشاليع البناء،)دلاسة ع ل التقسيم.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

دلهم) (100.000 (: املال) لأس 

مقس ة إلى)1000)حصة من فئة)100 

دلهم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيير):) الصة ازايد.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بسيدي)

قاسم يوم)6)أكتوار)2022)تحت لقم)

895)السجل التجالي لقم)29313.

171 P

OLEA HADIGHI
تأسيس شركة

لقم) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ) (202200055323038 

تم تأسيس شركة) (2022 أكتوار) (11

ذات مسؤولية محدودة،) صائصها)

كالتالي):

.OLEA HADIGHI(:(االسم التجالي

الشكل القانوني):)ش.ذ.م.م.

املقر):)دوال العوينات،)باب تيوكة)

زيرالة،)سيدي قاسم.

 GESTION (: الرئي�سي) الهدف 

.D’EXPLOITATION AGRICOLE

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

لأس املال):)10.000)دلهم مقس ة)

دلهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة موزعة بين الشركاء)كالتالي):

السيد حديكي الحبيب)80)حصة)؛

السيد حديكي لضوان)20)حصة)؛

السيدة لعزيبي بشرى)20)حصة)؛

السيدة حيبول فاط ة)20)حصة.

التسيير):)السيد حديكي الحبيب.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بسيدي)

تحت) (2022 أكتوار) (27 يوم) قاسم 

لقم)586)السجل التجالي لقم)29385.

172 P

AM MARKET
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 1501، حي 

املغرب العربي، املسيرة 2، ت الة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

 2022 أكتوار) (10 للشركة املؤلخ في)

ت ت املصادقة على ما يلي):

حل مسبق للشركة.
تعيين السيدة سالة بهيجة مصفية)

للشركة.
تحديد مقر التصفية في لقم)1501،)

حي املغرب العربي،)املسيرة)2،)ت الة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (28 بتاليخ) لت الة  االبتدائية 

2022)تحت لقم)9172.
173 P

 BOUCHERIE GRILLADE
ZAROUKI

SARL AU
تأسيس شركة

بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
29)سبت 3ر)2022)تم إحداث القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)
ذات شريك وحيد تتلخص في ا يلي):

 BOUCHERIE (: التس ية)
.GRILLADE ZAROUKI SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
اللحوم) بيع  (: االجت اعي) الهدف 
بالتقسيط،)مشوات وم ون الحفالت.

الح د،) إقامة  (: االجت اعي) املقر 
(،3 محل لقم) (1 ع الة) (7 املج وعة)

عين عتيق.
لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)
حصة اجت اعية) (1000 مقس ة إلى)
من فئة)100)دلهم للحصة الواحدة.

الزلوقي) ياسين  السيد  (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

(: الفترة املع ول بها  الل السنة)
تبدئ من فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر.

لفائدة) (%5 بعد  صم) (: األلااح)
االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرال الشركاء.
السجل التجالي):)137565)ت الة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بت الة) باملحك ة االبتدائية  القانوني 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

.9177
من أجل االستخالص والبيان

174 P

 STE MAROCAINE

 DES RESTAURATION

 COLLECTIVE ET

PROFESSIONNELLE
SMARCOP SARL

تفويت حصص وتغيير الشكل 
القانوني

انعقد) (،2022 سبت 3ر) (23 بتاليخ)

لشركة) العادي  الغير  العام  الج ع 

مسؤولية) ذات  شركة  (SMARCOP
محدودة،)لأس الها)100.000)دله ا،)
زنقة) (66 (،3 مقرها االجت اعي متجر)
زنجبال،)املحيط،)الرااط،)حيث ت ت)

املصادقة على):

1)-)تفويت)500)حصة من السيد)

للبطاقة) الحامل  مجزالي،) سعد 

السيد) إلى  (C794045 لقم) الوطنية 

للبطاقة) الحامل  زويتن،) يوسف 

.C983020(الوطنية لقم

سعد) املسير  استقالة  قبول  (- (2

مجزالي ومنحه اإلبراء)التام،)وتأكيد)

ك سير وحيد) السيد يوسف زويتن،)

ملدة غير محددة.

من) القانوني  الشكل  تغيير  (- (3

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك واحد.

8)-)املصادقة على النظام األسا�سي)

الجديد للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم)123023 

بتاليخ)7)نوف 3ر)2022.

175 P

 CHERRY BLOSSOM BY

DORRA
SARL

تفويت حصص
تغيير الشكل القانوني للشركة

تسجيل عالمة تجالية
سجل تجالي الرااط 157991

انعقد) (2022 أكتوار) (8 بتاليخ)

لشركة العادي  الغير  العام  الج ع 

 CHERRY BLOSSOM BY DORRA 
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL
محدودة،)لأس الها)100.000)دله ا،)
زنقة لشيد وزنقة) مقرها االجت اعي،)
الرااط) حسان،) (،8 محل) املوحدين،)

حيث ت ت املصادقة على ما يلي):
 500 تفويت) على  املوافقة  (- (1
الفرسيوي،) دلة  السيدة  من  حصة 
لقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
مالك) السيدة  لفائدة  (AD310388
للبطاقة) الحاملة  ش اس،) بن 

.A8882112(الوطنية لقم
من) القانوني  الشكل  تغيير  (- (2
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد.
3)-)تحيين النظام األسا�سي للشركة.

التجالية) العالمة  تسجيل  (- (8
بالسجل) (iSalon BY MALAK B

التجالي للشركة بالرااط.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاليخ) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

9)نوف 3ر)2022)تحت لقم)130110.
176 P

SQUARE CAR
SARL AU

سجل تجالي الرااط : 66679
نقل املقر االجت اعي للشركة

انعقد) (2022 يوليو) (15 بتاليخ)
لشركة) العادي  الغير  العام  الج ع 
شركة) (SQUARE CAR SARL AU
لأس الها) املسؤولية،) محدودة 
االجت اعي:)) مقرها  دلهم،) (500.000
ياس ين،) (،3 لقم) إقامة  بهت،) زنقة 
الرااط حيث) أكدال،) (،38 شقة لقم)

ت ت املصادقة على):
إلى) لشركة  االجت اعي  املقر  نقل 
الطابق) (،17 لقم) أوكاي دن،) زنقة 

الثاني،)أكدال،)الرااط.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة واملصادقة عليه.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجالية بالرااط بتاليخ)7)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)130021.
177 P
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FAN DISTRIBUTION
« FANDIS »

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك واحد

لأس الها : 50.000 دلهم 
املقر االجت اعي : إقامة الريف 2 
ع الة 2 س شقة لقم 6، ت الة

التسيير) محضر  ملداولة  تبعا 
(،2022 أكتوار) (12 بتاليخ) املنعقد 
لشركة) الوحيد  الشريك  قرل 
با تصال) (FAN DISTRIBUTION
FANDIS)ش.م.م ذات شريك وحيد،)

ما يلي):)
لشركة) االجت اعي  املقر  تحويل 
FANDIS،)من إقامة الريف)2،)ع الة)
زنقة) إلى  ت الة  (،6 لقم) شقة  س  (2
حي) (05 سكتول) (،88 لقم) العوسج 

املع ولة ت الة.
تغيير بالتالي الفصل)8)من النظام)

األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
يوم) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

7)نوف 3ر)2022،)تحت لقم)128036.
ب ثابة مقتطف وايان

178 P

IMA DIVERS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
26)أكتوار)2022)تم إحداث القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص في ا يلي):
.IMA DIVERS SARL AU(:(التس ية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
:)مقاول أع ال) الهدف االجت اعي)

متنوعة،)تاجر،)استيراد،)تصدير.
السكني) مج ع  (: االجت اعي) املقر 
شالع طالق ابن) املستقبل،) النصر،)

زياد،)ع الة ن ب،)ت الة.
املدة):)99)سنة.

لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)
حصة اجت اعية) (1000 مقس ة إلى)
من فئة)100)دلهم للحصة الواحدة.

السيد الفحلي محسين) (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

(: الفترة املع ول بها  الل السنة)
تبدئ من فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر.

لفائدة) (%5 بعد  صم) (: األلااح)
االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرال الشركاء.
السجل التجالي):)137649)ت الة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بت الة) باملحك ة االبتدائية  القانوني 

3)نوف 3ر)2022)تحت لقم)9288.
من أجل االستخالص والبيان

179 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 MAGHREB MEDICAL
SOLUTIONS

 SARL
تأسيس شركة ذ.م.م

تم تأسيس) ب قت�سى عقد عرفي،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.
 MAGHREB (: االجت اعي) اللقب 

.MEDICAL SOLUTIONS SARL
الشركاء)واملساه ون):

ب.و.ط) اعسو،) زكرياء) السيد 
BL88158 : 338)سهم)؛

ب.و.ط) اشريض،) مروان  السيد 
AB261247 : 333)سهم)؛

ب.و.ط) لضواني،) لضا  السيد 
AE173926 : 333)سهم.

املسيران):
زكرياء)اعسو)؛

مروان اشريض)؛
لضا لضواني.

لأس املال):)100.000)دلهم.
النشاط):

ال3رمجة واملعلوميات)؛
الشركات) ج يع  وتسيير  مواكبة 

ذات النشاط الصحي)؛
 دمات متنوعة.
املدة):)99)سنة.

السيام،) زنقة  (،5 لقم) (: العنوان)
الجامع،) ديول  (،1 ع الة) (1 طابق)

الرااط.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط بتاليخ)8)نوف 3ر)2022 

تحت لقم السجل التجالي)163853.
للبيان

180 P

COOPER MAGAEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°88 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

061 22 00 99 /0537 37 87 81

0537 90 12 20

KENITRA

GIYSI RAMA EXPORT
املقر االجت اعي : مركز لالمي ونة

 GIYSI تبعا لعقد تأسيس شركة)

أكتوار) (17 بتاليخ) (RAMA EXPORT

ذات) شركة  تأسيس  تقرل  (،2022

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد،)م يزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 GIYSI RAMA (: التس ية)

.EXPORT

استيراد،) (: الرئي�سي) املوضوع 

تصدير.

املقر االجت اعي): مركز لالمي ونة.

املدة : 99 سنة.

السنة املالية : تبدئ السنة املالية 

في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديس 3ر 

من كل سنة.

لأس ال  : حدد  الشركة  لأس ال 

دلهم   50.000 مبلغ  في  الشركة 

مقس ة إلى 500 حصة اجت اعية من 

فئة 100 دلهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

التالي :

الخطيب مح د، مركز لالمي ونة، 

500 حصة اجت اعية ؛

املج وع 500 حصة اجت اعية.

اإلدالة : السيد الخطيب مح د، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB220592 لقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

بسوق) االبتدائية  باملحك ة  الشركة 

 2022 ألبعاء)الغرب بتاليخ)7)نوف 3ر)

تحت لقم)2022/575.

181 P

EXPERSYND
ش.م.م ش.و

في) مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

الشريك) قرل  (2022 سبت 3ر) (23

الوحيد للشركة السيدة نيفين باكير)

ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيدة نيفين باكير مصفية)

للشركة.

تعيين مقر الشركة مكان للتصفية)

8،)أكدال،) )15)شالع األبطال،)شقة)

الرااط).

كاتب) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

يوم)7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)128031.

182 P

STE SAISS MAISON
ب قت�سى قرال الج ع العام الغير)

 2022 أبريل) العادي املنعقد يوم)27)

لشركة)SAISS MAISON)تم االتفاق)

على ما يلي):

1)-)تفويت)250)حصة من السيد)

للبطاقة) الحامل  مح د،) البشوش 

السيد) لصالح  (CD82278 الوطنية)

أصبح) واذلك  الجبال  عبد  البشوش 

السيدان البشوش مح د والبشوش)

250)حصة لكل) عبد الجبال ي تلكان)

واحد منه ا.

السيد) من  حصة  (250 تفويت)

للبطاقة) الحامل  مح د  البشوش 

السيد) لصالح  (C90967 الوطنية)

أصبح) واذلك  عث ان  البشوش 

السيدان البشوش مح د والبشوش)

لكل) حصة  (250 ي تلكان) عث ان 

واحد منه ا.
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(: للسيدان) والتسيير  اإلمضاء)

للبطاقة) الحامل  مح د،) البشوش 

والبشوش عبد) (CD82278 الوطنية)

الجبال.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

 2660 لقم) تحت  بفاس  التجالية 

لقم) تحت  (2022 ماي) (20 بتاليخ)

السجل التجالي)69885.

183 P

MAITRE FAIZA OUDGHIRI

NOTAIRE

EL AOUADY TRANS

SARL

العامة) الج عية  قرال  ب قت�سى 

25)أكتوار) الغير عادية املنعقدة يوم)

 EL AOUADY TRANS(2019)لشركة

(،68 ومقرها االجت اعي ع الة) (SARL

املرجة) (،GH15 تجزئة موالي ادليس)

واد فاس،)فاس.

1)-)استقالة وإبراء)السيد العوادي)

ابراهيم.

وقدلها) حصة  (17 تفويت) (- (2

ابراهيم) العوادي  السيد  من  (1700

إلى السيد قراوي مح د)؛

 1600 حصة وقدلها) (16 تفويت)

إلى) ابراهيم  العوادي  السيد  من 

السيد واسين الحسن.

3)-)التسيير):)السيد قراوي مح د)

والسيد واسين حسن.

8)-)اإلمضاء):)السيد قراوي مح د)

والسيد واسين حسن بتوقيع منفرد)

يتعلق) في ا  إال  محدودة  غير  وملدة 

باألمول البنكية وايع وشراء)العقالات)

واملنقوالت واألصول التجالية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (5

لقم) تحت  بفاس  التجالية  املحك ة 

3683/2019)بتاليخ)19)نوف 3ر)2019.

184 P

AMGHOZ MITESE
SARL
ش.م.م
تأسيس

في املؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
  21)أكتوار)2022)تم تأسيس شركة):)

.AMGHOZ MITESE  SARL
الهدف):))

والتنقيب) واالستغالل  البحث 
مشتريات وايع املعادن) عن املناجم،)
وتنقية) استخراج  ودوليا،) محليا 
املعادن،)التصدير واالستيراد،)مقاول)
في األشغال املختلفة أو البناء.)))))))))))))

العنوان التجالي):))زنقة)6)النهضة)
البدوع الت سية انزكان ايت ملول.

لأس الها):)100.000)دلهم موزعة)
إلى)1000)حصة قي ة كل حصة)100 

دلهم اكتتبت على الشكل ارتي):
السيدة مريم حاتمي)330)حصة)؛
السيد مو�سى ازمال)380)حصة))؛
السيد مح د املساوي)330حصة.
حاتمي)) مريم  السيدة  تعيين 
ك سيرين) ازمال  مو�سى  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.)
اعت اد توقيع السيدة مريم حاتمي))
والسيد مو�سى ازمال))في ج يع العقود)

والوثائق اإلدالية والبنكية.)
99)سنة) :)مدة ع ر الشركة) املدة)

من تاليخ تأسيسها النهائي.
لقم) اإليضاحي  التجالي  السجل 

. 27313
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بإنزكان بتاليخ)8)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)2215. 
185 P

AZYR SANTE
SA

شركة املساه ة
لأس الها : 10.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : املركب اإلدالي 
والثقافي ملؤسسة مح د السادس 

للنهوض باألع ال االجت اعية للتربية 
والتكوين، شالع عالل الفا�سي، 

مدينة العرفان، حي الرياض، الرااط
تأسيس شركة

بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون) 2022)تم إنشاء) 15)سبت 3ر)
 AZYR SANTE SA األسا�سي لشركة)
شركة املساه ة والتي تتصف ك ا يلي):

.AZYR SANTE(:(اس ها
الشكل القانوني):)شركة املساه ة.
مقرها االجت اعي):)املركب اإلدالي)
السادس) مح د  ملؤسسة  والثقافي 
للنهوض باألع ال االجت اعية للتربية)
الفا�سي،) عالل  شالع  والتكوين،)
مدينة العرفان،)حي الرياض،)الرااط.
هدفها : إنشاء أو االستحواذ على 
حصة في لأس ال أي شركة، بغض 
النظر عن غرضها وشكلها القانوني، 
بهدف السيطرة أو التأثير على ع لية 

صنع القرال فيها.
الع ليات  ج يع  عام،  وبشكل 
التجالية أو  السياحية  أو   املالية 
 أو الصناعية أو املنقولة أو العقالية، 
مرتبطة  تكون  أن  املحت ل  من  التي 
كليا  مباشر،  غير  أو  مباشر   بشكل 
أو  األشياء  من  بأي  جزئيا  أو 
أو  م اثلة  أشياء  أي  أو  الخصائص 

ذات صلة.
أمدها : 99 سنة تبتدئ من يوم 
تسجيل الشركة في السجل التجالي.

 املساه ات - لأس املال - األسهم : 
ب بلغ  املال  لأس  تحديد  تم 
10.000.000 دلهم وهي مقس ة إلى 
100.000 سهم بقي ة 100 دلهم لكل 
منها، ج يعها من نفس الرتبة، وتدفع 
كامل قي تها االس ية عند االكتتاب 

عن طريق املدفوعات النقدية.
التسيير : يسير الشركة :

األشخاص الذاتيين :
مزداد  البقالي،  يوسف  سيدي 
مغربي   ،1965 أغسطس   28 بتاليخ 
الجنسية، لئيس مدير عام، القاطن 
 ،2 لقم  أ  بلوك  جوهرة،  شاطئ   ب 
الصخيرات، الحامل لبطاقة التعريف 

الوطنية A285586 ؛
بتاليخ  مزداد  برادة،   مح د 
الجنسية،  مغربي   ،1988 نوف 3ر   3
شالع   39 ب  القاطن  متصرف، 
املحيط الهادي، عين الذئاب، الدال 
التعريف  لبطاقة  الحامل  البيضاء، 

الوطنية B88580 ؛

عبد الكريم مزيان بلفقيه، مزداد 

مغربي   ،1968 نوف 3ر   22 بتاليخ 

ب  القاطن  متصرف،  الجنسية، 

 قطاع 23 إقامة الياس ين، لقم 9، 

الرياض،  حي  الرواينية،  شالع 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الرااط، 

الوطنية F278381 ؛

بتاليخ  مزداد  عالكوش،  يوسف 

الجنسية،  مغربي   ،1975 أبريل   8

 25 الرقم  ب  القاطن  متصرف، 

 ،2 تغزاوت  تجزئة   ،2 ب  املج وعة 

الهرهولة، الحامل لبطاقة التعريف 

الوطنية D388218 ؛

ج ال زيتوني، مزداد بتاليخ 8 ماي 

متصرف،  الجنسية،  مغربي   ،1962

 ،12 شقة   8 س  ع الة  ب  القاطن 

إقامة لتراس، دال السالم، السوي�سي، 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الرااط، 

الوطنية A558189 ؛

بتاليخ  مزداد  العربي،    الد 

17 أغسطس 1974، مغربي الجنسية، 

متصرف، القاطن ب املغرب العربي 

س لقم 83، الشقة 2د، القنيطرة، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

G312367 ؛

بتاليخ  مزداد  الرامي،  بوسعيد 

الجنسية،  مغربي   ،1969 يناير  فاتح 

متصرف، القاطن ب تجزئة بنداوود، 
زنقة الزيزفون، لقم 7، سال، الحامل 

.AB181811 لبطاقة التعريف الوطنية

األشخاص املعنويين :

السادس  مح د  مؤس�سى 

للنهوض باألع ال االجت اعية للتربية 

طابع  ذات  مؤسسة  والتكوين، 

شالع  االجت اعي  مقرها  لاحي،  غير 

حي  العرفان،  مدينة  الفا�سي،  عالل 

املؤسسة  تهدف  الرااط،  الرياض، 

إلى التشجيع واملساعدة على إحداث 

التي  البنيات  وتن ية وتقوية وتفعيل 

تسعى إلى القيام بخدمات اجت اعية 

وتعلي ية  وتراوية  وثقافية  وطبية 

موظفي  لفائدة  وترفيهية،  وتكوينية 
يتقاضون الذين  الدولة،  وأعوان 
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 أجولهم من ميزانية الدولة، واملعينين 

للقيام ب هام تعلي ية أو إدالية أو تقنية 

بالتربية  املكلفة  الوزالية  بالقطاعات 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية 

وااملؤسسات  العلمي  والبحث  العالي 

التابعة لها أو املوضوعة تحت وصايتها 

ب وجب  لها  انض امها  حالة  في 

املوحد  التعريف  لقم  اتفاقيات، 

 ،001674314000081 لل قاولة 

التعريف الضريبي 1622622، م ثلها 

القانوني السيدة لبنى اطريشا بصفتها 

املنهي  التكوين  ملكتب  العامة  املديرة 

وإنعاش الشغل.
املدققون : تم تعيين مكتب فزازي 

وشركائه م ثله السيد  الد فزازي، 

مراجعا لحسابات الشركة ملدة عام 

واحد تنتهي في وقت انعقاد الج عية 

حسابات  في  للبت  العادية  العامة 

السنة املنتهية في 31 ديس 3ر 2022.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجالية) املحك ة  لدى  القانوني 

بالرااط بتاليخ)7)نوف 3ر)2022)تحت)

تحت) (163829 لقم) تجالي   سجل 
لقم)128086.

للتلخيص والنشر

املسيرين

186 P

GREENGENIES
ش.م.م

إقامة 30 شقة 8، زنقة موالي أح د 

لوكيلي، حسان، الرااط

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالرااط)

تم تأسيس) (2022 20)سبت 3ر) بتاليخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

.GREENGENIES(:(التس ية

الهدف االجت اعي):

1)-)االستيراد والتصدير)؛

2)-)مقاولة الفالحة.
لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة الواحدة.

مح د باحنيني)500)حصة)؛

عدنان باحنيني)500)حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع 

السجل التجالي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

زنقة   ،8 شقة   30 إقامة   : املقر 

موالي أح د لوكيلي، حسان، الرااط.

عدنان  باحنيني،  مح د   : املسير 

باحنيني.
 : التجالي  بالسجل  التقييد  لقم 

.163799

187 P

GOGET CAR
SARL

في) العرفي  العقد  تسجيل   تاليخ 

13)أكتوار)2022)بالرااط.

الهدف االجت اعي):)كراء)السيالات)

بدون سائق.
لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة واملقس ة كالتالي):

السيد حسن املراك�سي)510)حصة)؛

السيد اح د املراك�سي)890)حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر : أمل 5 لقم 118، حي املسيرة، 

ح.ي.م، الرااط.

التسيير : سعيد بوع راوي.
 : التجالي  بالسجل  التقييد  لقم 

.163581

188 P

NOUR BTP
SARL AU

RC : 31053 SALE

الغير) العام  الج ع  لقرالات  تبعا 

العادي بتاليخ)17)أكتوار)2022.

قرل الشريك الوحيد بعد االست اع)

قراءته،) تم  الذي  اإلدالة  تقرير  إلى 

والذي يشير إلى أن لأس املال مدفوع)

بالكامل.

زيادة لأس املال ب بلغ)3.900.000 

دلهم إلى) (100.000 دلهم ليرتفع من)

من  الل) دلهم.) (8.000.000 مبلغ)

بقي ة) جديد  سهم  (39.000 إنشاء)

اس ية)100)دلهم لكل منها،)من  الل)

دمج الحساب الجالي لشركاء)االئت ان)

املنت ين إلى الشريك الوحيد،)املقابلة)

لديون معينة وسائلة ومستحقة الدفع)

من مبلغ)3.900.000)دلهم.

السابق،) القرال  العت اد  نتيجة 

يقرل املساهم الوحيد تعديل املادتين)
6))املساه ات))و7))لأس املال املشترك).

تحديث النظام األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

لقم  تحت   2022 أكتوار   21 بتاليخ 

.39857

189 P

LVNM
في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد وضع) بالرااط،) (2022 أكتوار) (12

تح ل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):

.LVNM(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجت اعي):

1)-)استشالات إدالية)؛

2)-)تاجر)؛

3)-)مقاول أع ال اإلعالن.
لأس املال):)10.000)دلهم مقس ة)

دلهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

السيد فرتات  ليل)5000)دلهم)؛

السيد ليروي أوليلين)5000)دلهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

املقر : 5 شالع سيام، الطابق األول، 

الشقة لقم 1، ديول الجامع، الرااط.

فرتات  ليل  السيد   : املسيران 
والسيد ليروي أوليلين.

 : التجالي  بالسجل  التقييد  لقم 
.163847

190 P

STE BITURBO
SARL

تغير مقر الشركة
بالرااط) مؤلخ  محضر  ب قت�سى 
بعض) تغيير  تم  (2022 9)نوف 3ر)
محدود) لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية.
تجزئة) (96 لقم) من  (: املقر) تغيير 
فاس) اموزال  السيال  طريق  الح ام 
 22 املحل لقم) (65 إلى حي املودة لقم)

اليوسفية الرااط.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم السجل التجالي)163837 

تحت لقم)8677.
191 P

 STE KOOKO TRAVEL AND
EVENTS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
بالرااط) مؤلخ  محضر  ب قت�سى 
وضع) تم  (2022 نوف 3ر) (9 بتاليخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات امل يزات التالية):
الهدف):)وكالة أسفال.

علي) سيدي  اكل ان  (18 (: املقر)
أكدال)) (8 لقم) الشقة  األول  الطابق 

الرااط.
ب ا) املال  لأس  حدد  (: املال) لأس 
على) مقسم  دلهم،) (100.000 قدله)
دلهم) (100 بنسبة) حصة  (1000
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

االجت اعي للشركة.
األلااح) من  (%5 تؤ ذ) (: األلااح)

الصافية لتأسيس االحتياطي.
الحصص):)السيد هشام كوهكوه)

1000)حصة.
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املج وع):)1000)حصة.

تدال الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  كوهكوه  هشام  السيد 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم)163861.

192 P

NOURBUILDING

SARL AU

RC 30429 SALE

غير) العام  الج ع  لقرالات  تبعا 

 2022 أكتوار) (17 بتاليخ) العادي 

بعد االست اع) قرل الشريك الوحيد،)

قراءته،) تم  الذي  اإلدالة  تقرير  إلى 

والذي يشير إلى أن لأس املال مدفوع)

بالكامل.

زيادة لأس املال ب بلغ)1.500.000 

 1.500.000 مبلغ) ليرتفع من  دلهم،)

3.000.000)دلهم من) دلهم إلى مبلغ)

جديد) سهم  (15.000 إنشاء)  الل 

دلهم لكل منها،) (100 بقي ة اس ية)

الجالي) الحساب  دمج  من  الل 

لشركاء)االئت ان املنت ين إلى الشريك)

معينة) لديون  املقابلة  الوحيد،)

مبلغ) من  الدفع  ومستحقة  وسائلة 

1.500.000)دلهم.

السابق،) القرال  العت اد  نتيجة 

يقرل املساهم الوحيد تعديل املادتين)

املال) )لأس  (7 و) )املساه ات)) (6

املشترك).

تحديث النظام األسا�سي.

بكتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

2022)تحت لقم) بتاليخ فاتح نوف 3ر)

.39910

193 P

LC WAIKIKI RETAIL MA
ل س واي كيكي لوتاي ما

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

برأس ال 390.000.000 دلهم
مقرها االجت اعي كائن بع الة 

أوليزون، تجزئة 9، منظرونا 300، 
الطابق الثالث، سيدي معروف، عين 

الشق، الدال البيضاء
لقم السجل التجالية 263877

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2021 ديس 3ر) (13 في) املؤلخ 
تغيير املقر االجت اعي للشركة وتعديل)

قرالات الشريك الوحيد):
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)13)ديس 3ر)2021)تقرل:
الحال) االجت اعي  املقر  تغيير 
املسيرة) شالع  (،25» من) للشركة 
(،3 الطابق) إقامة كاليدا،) الخضراء،)
إلى)«ع الة أوليزون،) الدال البيضاء»)
الطابق) (،300 منظرونا) (،9 تجزئة)
الثالث،)سيدي معروف،)عين الشق،)

الدال البيضاء».)
تعديل قرالات الشريك الوحيد.

للشركة) األسا�سي  النظام  تعديل 
املادتين)8)و)17.

بكتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 
 2022 أكتوار) (13 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)881213.
194 P

STE DESIGNIA AGENCY
حل مسبق للشركة

املؤلخ) العرفي  العقد  ب قت�سى 
الحل) تم  (2022 مالس) (11 بتاليخ)
 DESIGNIA» لشركة) املسبق 
«أس اء) وتس ية) («AGENCY
الدلويش»)ك صفية للشركة ك ا تم)
تعيين مقر تصفية الشركة):)23)شالع)
أكدال) (20 الويدان الشقة لقم) بين 

الرااط.
ولقد تم الوضع القانوني باملحك ة)
مالس) (21 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022)تحت الرقم)123136.
195 P

POLY MARCHANDISE 
DE TRANSPORT 

SARL
بالقنيطرة) عرفي  عقد  ب قت�سى 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تح ل  والتي  محدودة 

التالية):
 POLY» (: التس ية)
 MARCHANDISE DE

.»TRANSPORT
 SARL(((:(((الصيغة))القانونية

الهدف االجت اعي):
مقاول نقل بضائع.

تاجر فواكه بالج لة.)
االستيراد والتصدير.

لأس ال الشركـة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 
دلهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي:
))-)السيد يونس سرات)500)حصة
))-)السيد بالل الزوين)500)حصة
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
شالع أنوال) (23 (: املقر اإلجت اعي)
إقامة فلولي)11)مكتب لقم)8)مي وزة)

القنيطرة.
املسير):)يونس سرات).
املسير):)بالل الزوين.

لقم السجل التجالي):))67131.
196 P

PATRIARCHEOS
SARL

تغيير املقر االجت اعي
الج ع) مداوالت  إثر  على 
بتاليخ) املنعقد  االستثنائي   العام 
قرل مساه و شركة) (2022 يوليو) (5
يوجد) التي  (،«PATRIARCHEOS»
مقرها االجت اعي ب):)23)شالع أنوال)
مي وزة) (8 إقامة فلولي مكتب لقم)

القنيطرة.

1)-)تغيير املقر االجت اعي):)من)23 

شالع أنوال إقامة فلولي مكتب لقم)

هالون) (18 إلى) القنيطرة  مي وزة  (8
زنقة) (3 لقم) اليج  اقامة  الرشيد 

مي وزة القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاليخ)22)أبريل)

2022)تحت لقم)56711.

197 P

ARCHEOPOLE
SARL

تغيير املقر االجت اعي
العام) الج ع  مداوالت  إثر  على 

 10 بتاليخ) املنعقد  االستثنائي 

شركة) مساه و  قرل  (2022 يونيو)

يوجد) التي  (،«ARCHEOPOLE»

مقرها االجت اعي ب):)23)شالع أنوال)

مي وزة) (8 إقامة فلولي مكتب لقم)

القنيطرة.

من) (: االجت اعي) املقر  تغيير  (- (1

23)شالع أنوال إقامة فلولي مكتب)
لقم)8)مي وزة القنيطرة إلى)18)هالون)
الرشيد اقامة اليج لقم)3)زنقة مي وزة)

القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاليخ)10)يونيو)

2022)تحت لقم)56743.

198 P

STE YOUSRANE FANE
SARL

حل الشركة
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار) (28 بتاليخ) البيضاء) بالدال 

مسبق) حل  عن  االعالن  تم  (2022

 STE YOUSRANE FANE» للشركة)

: «SARL

مقر التصفية : 28 بلوك 13 عين 

الشق الدال البيضاء.

لايعة  السيدة   : الشركة  مصفي 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بلعيدي 
لقم A310987 ك صفية للشركة.
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باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاليخ البيضاء  بالدال   التجالية 
 7 نوف 3ر 2022 تحت لقم 885228 

تعديل لقم 37004.
199 P

STE CROWN BUILDING
SARL AU

تعديل شركة
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوار) (28 بتاليخ) البيضاء) بالدال 
تعديالت) عن  االعالن  تم  (2022
 STE CROWN بشركة) متعلقة 
لأس الها   ،BUILDING SARL AU
االجت اعي  مقرها  دلهم،   100.000
الطابق  املسكيني  لحال  شالع   30  :

الثاني شقة لقم 5 الدال البيضاء :
األسهم : تم بيع مج وع حصص 
السيد ع ر لسالمي الحامل للبطاقة 
لفائدة   B292881 لقم  الوطنية 
عبدالوي  بنسالم  مح د  السيد 
لقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.A838830
تحيين النظام األسا�سي.

التسير : أصبحت الشركة مسيرة 
بنسالم  مح د  السيد  طرف  من 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  عبدالوي 
لقم A838830 ملدة غير محددة، بعد 
استقالة السيد ع ر لسالمي الحامل 

.B292881 للبطاقة الوطنية لقم
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاليخ البيضاء) بالدال   التجالية 

 7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)888385 
تعديل لقم)36990.

200 P

 ANGUS SOFT FRUITS
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

املركز الرئي�سي : بلوك 3 لقم 83، 
تجزئة لقم 681 ايت ملول

السجل التجالي بإنزكان 19239
 31 ب وجب قرالات مؤلخ في) (- (I
الوحيد) الشريك  قر  (،2022 مالس)

بطريقة استثنائية):

بالرغم) الشركة  نشاط  است رال 

من أن األصول الصافية تقل عن من)

لأس املال.

ب قدال) الشركة  لأس ال  زيادة 

من) لينتقل  دلهم  (2.900.000

100.000)دلهم إلى)3.000.000)دلهم

تخفيض لأس مال الشركة ب بلغ)

دلهم ليصبح لأس املال) (2.186800

813.600)دلهم.

تحويل املقر الرئي�سي للشركة إلى)

تجزئة الفتح) الطابق األول،) (،1 لقم)

وتعديل) إنزكان،) في آيت ملول،) (618

النظام األسا�سي للشركة وفقا لذلك)

الجديد) األسا�سي  النظام  واعت اد 

للشركة.

-)تم اإليداع القانوني باملحك ة) (II

بإنزكان) التجالي  للسجل  االبتدائية 

2022)تحت لقم) بتاليخ فاتح نوف 3ر)

.2189

201 P

GIROD AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشريك الوحيد

برأس ال 5.000.000 دلهم

املقر الرئي�سي : الدال البيضاء، 

النواصر، مج ع سابينو الصناعي، 

قطعة 32

السجل التجالي : 555582

قرالات) محضر  على  بناء) (- (1

أكتوار) (20 بتاليخ) الوحيد  الشريك 

2022)تقرل ما يلي :

عزل السيد عبد الح يد شعيبي 

من منصبه ك سير للشركة.

تعيين السيد كلود جيرود مسير 

للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة)

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)885283.

202 P

FAMPROM
السجل التجالي لقم 163719

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
األسا�سي) القانون  ب قت�سى  (- (I
 2022 أكتوار) (13 بتاليخ) املؤلخ 
اسم) تح ل  شركة  تأسيس  تقرل 
املسؤولية) محدودة  («FAMPROM»

 اصيتها كالتالي):
.»FAMPROM»(:(التس ية

الصفة القانونية):)شركة محدودة)
املسؤولية.

الهدف):)الشركة ت الس نشاطها):
ع لية) وأي  العقالات  وايع  شراء)

تطوير عقالي.
ب صادل) االستعانة  أو  األداء)
عقالية) أع ال  النجاز   الجية 
املدنية) والهندسة  املباني  وتشييد 

وج يع املهن وج يع أع ال البناء.
الصحي،) الصرف  ع ليات  إجراء)
والتدفئة،) والكهرااء،) والفسيفساء،)
والصيانة) والتهوية،) وتكييف الهواء،)
بفضل) د ول  ومراقبة  امليكانيكية،)
واألجهزة،) والتنظيم،) االكتشاف،)

واقتحام.
وتأجير) وايع  وشراء) اقتناء)

واستغالل معدات البناء.
في) العاملة  اليد  وتوفير  توظيف 
أع ال) أو  العقالي  املشاليع  سياق 

البناء.
والتص يم) واملشولة  الدلاسة 
لتحقيق أشكاله  بج يع   الهند�سي 
الصناعية) األمول  ج يع  تطوير   أو 

أو التجالية املتعلقة بهدف الشركة.
م تلكات) أي  وتصدير   استيراد 
أو منتج أو مادة تتعلق بغرض الشركة.
الع ليات،) ج يع  أعم،) وبشكل 
من أي نوع كانت،)تجالية،)صناعية،)
التي) منقولة،) وغير  منقولة  حرفية،)
أعاله املذكولة  باألغراض   تتعلق 
)أو بأي أغراض أ رى م اثلة أو ذات)
صلة،)من املحت ل أن تدعم،)بشكل)
الغرض الذي) مباشر أو غير مباشر،)
امتدادها) أو  الشركة  إليه   يسعى 

أو تطويرها.

الشركة) مقر  (: االجت اعي) املقر 
في) موطنة  (: التالي) العنوان  في  حدد 
WE CITY 12)قطاع)9،)بلوك م،)حي)

الرياض)-)الرااط.
املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاليخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
لأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 
الشركة حدد في مبلغ)100.000)دلهم)
 100 من) حصة  (1000 إلى) قس ت 
وي ثل) كليا  دفع  حصة  لكل  دلهم 
مساه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

من طرف):
 50.000 (: السيد يوسف فرحات)

دلهم):)500)سهم.
(: ادلي�سي) الجواد  عبد  السيد 

50.000)دلهم):)500)سهم.
بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
التسيير):)يسير الشركة):

ادلي�سي،) الجواد  عبد  السيد 
القاطن بحي النهضة البحراوي تيفلت)
 26 بتاليخ) مزداد  الجنسية  مغربي 
1985)حامل لبطاقة التعريف) يوليو)

.XA68112(الوطنية لقم
القاطن) فرحات،) يوسف  السيد 
ت الة،) (35 لقم) الصديق  بتجزئة 
 1975 ف3راير) فاتح  بتاليخ  مزداد 
بسيدي جابر بني مالل حامل لبطاقة)

.I321553(التعريف الوطنية لقم
تم اإليداع والتقييد القانوني) (- (II
املحك ة) لدى  التجالي  بالسجل 
التجالية بالرااط يوم)2)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)163719.
203 P

MC DEV
السجل التجالي لقم 163851

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

األسا�سي) القانون  ب قت�سى  (- (I
املؤلخ بتاليخ)28)سبت 3ر)2022)تقرل)
 MC» اسم) تح ل  شركة  تأسيس 
ذات) املسؤولية  محدودة  («DEV

شريك وحيد  اصيتها كالتالي):
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.»MC DEV»(:(التس ية

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الهدف):)الشركة ت الس نشاطها):

والصيانة) البناء) أع ال  ج يع 

أشغال) والسي ا  املباني،) وتجديد 

والبالط) والطالء) والتجهيزات  البناء)

والعزل) والكهرااء) والحفر  والسباكة 

والجدلان) األلضيات  وتغطية  املائي 

األملنيوم) ونجالة  الدا لي  والديكول 

وصيانات متنوعة.

وج يع) املشاليع،) دلاسات  ج يع 

و اصة) بالبناء،) املتعلقة  األع ال 

شبكات) وتركيب  املعدات  توفير  (:

الشرب) ومياه  )الغاز  مختلفة)

والكهرااء) ( والري) الصحي  والصرف 

والصيانة) التجديد  واالتصاالت)،)

العامة لل باني.

العقالية) األع ال  إنجاز 

واالستعانة ب صادل  الجية ملشاليع)

املدنية) والهندسة  املباني  تشييد 

وج يع املهن املتعلقة بج يع أع ال)

البناء.

وكافة) العقالات  وايع  شراء)

ع ليات التطوير العقالي.

الع ليات،) ج يع  أعم،) وبشكل 

من أي نوع كانت،)تجالية،)صناعية،)

التي) منقولة،) وغير  منقولة  حرفية،)

أعاله املذكولة  باألغراض   تتعلق 

)أو بأي أغراض أ رى م اثلة أو ذات)

بشكل) من املحت ل أن تعزز،) صلة،)

الغرض الذي) مباشر أو غير مباشر،)

امتدادها أو  الشركة  إليه   تسعى 

)أو تطويرها.

الشركة) مقر  (: االجت اعي) املقر 

في) موطنة  (: التالي) العنوان  في  حدد 

WE CITY 12)قطاع)9،)بلوك م،)حي)

الرياض)-)الرااط.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاليخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.

لأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 

الشركة حدد في مبلغ)500.000)دلهم)

 100 من) حصة  (5000 إلى) قس ت 

وي ثل) كليا  دفع  حصة  لكل  دلهم 

مساه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

السيد) الوحيد  الشريك  طرف  من 

مح د كريم شهيد.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

التسيير):)يسير الشركة):

شهيد،) كريم  مح د  السيد 

 5 بلوك ك لقم) (28 القاطن بقطاع)

حي الرياض الرااط،)مغربي الجنسية)

 1986 نوف 3ر) (10 بتاليخ) مزداد 

التعريف) لبطاقة  حامل  بالرااط 

.A379385(الوطنية لقم

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 

بالسجل) مسجلة  الشركة  بالرااط.)

التجالي بالرااط تحت لقم)163851.

204 P

RS.TECHNOLOGIES
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

لأس الها 500.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 15 شالع األبطال 
لقم 8 أكدال موطن أبي و الرااط

بت الة) مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

للج ع) (2021 أغسطس) (31 بتاليخ)

RS.» لشركة) العادي  غير  العام 

ذات  ش.م.م   «TECHNOLOGIES

الشريك الوحيد، تم اإلقرال باألغلبية 

على ما يلي :

ب بلغ  املال  لأس  في  الزيادة 

من  لح له  وذلك  دلهم   850.000

500.000 دلهم،  إلى  50.000 دلهم 

جديدة  5000 حصة  إصدال  مقابل 

الواحدة  للحصة  دلهم   100 بقي ة 

طريق  عن  الزيادة  هذه  ت ت  وقد 

للشريك  الجالي  الحساب  إدماج 

 6 املادة  تعديل  واالتالي   الوحيد 

للشركة.  األسا�سي  القانون  من   7 و 

واذلك يصبح مبلغ لأس ال الشركة 

500.000 دلهم.

توسيع الهدف االجت اعي للشركة :

املتزايد  السريع  للتطول  نظرا 

الوحيد  املدير  الشركة، قرل  ألع ال 

يت كن  حتى  الشركة  هدف  توسيع 

املستقبلية.  بااللتزامات  الوفاء  من 

ذلك  بعد  الشركة  ستع ل  واالتالي 

باإلضافة إلى األنشطة التالية :

مقاول أع ال متنوعة.

واملهرجانات  العروض  منظم 

الفنية.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ) (129869 لقم) تحت  بالرااط 

فاتح نوف 3ر)2022.

205 P

FIDUCIAIRE BENJELLOUN SARL

TAIGER WORLD
SARL AU

الوحيد) والشريك  املسير  قرل 

 TAIGER WORLD SARL» لشركة)

AU» شركة ذات املسؤولية املحدودة 

سبت 3ر   12 بتاليخ  وحيد  بشريك 

السيد  تعيين  الشركة  فسخ   2022

الشركة  لهذه  فاسخا  زهير  بركة 

بالعنوان التالي : 16 زنقة ع ر الخيام 

الطابق األول لقم 8 طنجة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   26 بتاليخ  بطنجة  التجالية 

2022 تحت لقم 258817.
ب ثابة مقتطف وايان

206 P

سيتاتي تكستيل 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

فاتح نوف 3ر)2022،)تم وضع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص التالية):)

التس ية):)سيتاتي تكستيل)

املوضوع االجت اعي):

الخياطة،)صنع املالبس،)الشراء،)

البيع.

املتاجر) في  وايع  شراء) تصنيع،)

وتصدير) استراد  اإلنترنيت،) ع3ر  أو 

واإلكسسوالات،) الجاهزة،) املالبس 

السلع الجلدية واملواد الخام وج يع)

لصنع) والضرولية  املفيدة  املواد 

بيع منتجات املص  ين،) اإلبداعات،)

مثل) والفنون،) املالبس  معالض 

تنظيم األحداث واملعالض.

األق شة) وتسويق  استيراد 

النسيج) أصناف  وج يع  واملالبس 

والتجالة بشكل عام.

(– تجزئة الرمل) (: املقر االجت اعي)

شالع)-85)لقم)8)إنزكان.))

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تاليخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: االجت اعي) الرأس ال 

الرأس ال في)100.000)دلهم مقس ة)

إلى)1000)حصة اجت اعية من قي ة)

100)دلهم لكل حصة.

م لوكة للسيد شفقي نولالدين:)

قي ة) من  اجت اعية  حصة  (1000

ب ساه ة) حصة  لكل  دلهم  (100

قدلها))100.000)دلهم).

تم تعيين السيد شفقي) التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  مسير  نولالدين 

محددة.

بالنسبة للتوقيع):

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 

بتوقيع وحيد للسيد شفقي نولالدين)

مع الحق في إمكانية تعين م ثل له.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديس 3ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.)

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط الضبط باملحك ة اإلبتدائية)

2022)تحت) بإنزكان بتاليخ)7)نوف 3ر)

لقم)2218.

207 P
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HIND ERRAKI DESIGN
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

 18 طبقا للعقد العرفي املؤلخ في)
القانون) وضع  تم  (،2022 أكتوار)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة على الشكل التالي):
 HIND ERRAKI» (: إسم الشركة)

.»DESIGN SARL AU
غرض) يك ن  (: الشركة) غرض 

الشركة):
تص يم دا لي.

تص يم مشروع ثالثي األبعاد.
ديكول.

التص يم الدا لي والخالجي.
تجديد.

تدليس التص يم الدا لي.
الشاد والتوجيه ودلاسة املشروع.
والطالء) والكهرااء) السباكة 

والتجصيص.
إدالة املشروع.

واألثاث) واملنتجات  املواد  بيع 
واإلكسسوالات واألجهزة.

واألملنيوم) األ شاب  نجالة 
والحديد وصناعة األثاث واملنتجات)

واإلكسسوال.
تأثيث.

نقل املفروشات.
بيع العقالات.

واالتصال) التسويق   دمات 
واإلعالن.

أكدال) (- الرااط) (: املقر االجت اعي)
 2 الطابق) (5 الشقة) ضاية عوا لقم 

ع الة)11.
لأس املال):)حدد لأس ال الشركة)
إلى) وقسم  دلهم  (100.000 مبلغ) في 
القي ة) اجت اعية  حصة  (1.000
دلهم،) (100 اإلس ية لكل حصة هي)

موزعة كالتالي):
هند الراقي):)1000)حصة.

التسيير):)هند الراقي.
السنة) تبتدئ  (: املالية) السنة 
املالية في الفاتح من يناير وتنتهي في)

31)من ديس 3ر من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
باملحك ة التجالية بالرااط بالسجل)
التجالي تحت لقم):)163701)في فاتح)

نوف 3ر)2022.
208 P

شركة فيدوسياك شركة للخ3رة والحسابات

2)شالع ع ر الخيام زنقة الهدهد

)الدال البيضاء)

الهاتف)0522473577 

 ATELIER MAROCAINE
GOURMANDE

شركة املع ل املغربي للذواقة
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال اجت اعي 581.800 دلهم 
املقر االجت اعي تجزئة لقم 5 تجزئة 
سيدي ع ر لساسفة الحي الحسني 

الدال البيضاء
السجل التجالي لقم 289257

تقدمة عقد اسهام حصة في شركة 
الهولدينغ 

عام) ج ع  محضر  ب قت�سى 
استئنافي املؤلخ في)21)سبت 3ر)2022 

تقرل ما يلي):
 950 مج وعه) ما  اسهام  (- (1
 ATELIER في شركة) اجت اعي  حصة 
 MAROCAINE GOURMANDE
السراج) ادليس  السيد  من حصص 
 JAMSER GROUP شركة) لفائدة 
HOLDING)امل ثلة من طرف السيد)

ادليس السراج.
950)حصة) -)اسهام ب ج وعه) (2
 ATELIER شركة) من  اجت اعية 
 MAROCAINE GOURMANDE
ل�سى) مح د  السيد  حصص  من 
السراج لفائدة شركة أحيا هولدينغ)
AHYA HOLDING)امل ثلة من طرف)

السيد مح د ل�سى السراج.
السادس) للفصل  التعديل  (- (3
االسا�سي) القانون  من  والسابع 

للشركة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (- (8
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
 882020 لقم) تحت  البيضاء) بالدال 

بتاليخ)19)أكتوار)2022.
209 P

شركة فيدوسياك شركة للخ3رة والحسابات

2)شالع ع ر الخيام زنقة الهدهد

)الدال البيضاء)

الهاتف)0522473577 

شركة مخبزة وحلويات السراج
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال اجت اعي 500.000 دلهم 
املقر االجت اعي 15 شالع المالتين 

الدال البيضاء
السجل التجالي لقم 96771

تقدمة عقد اسهام حصة في شركة 
الهولينغ 

الج ع) محضر  ب قت�سى 
في) املؤلخ  العادي  الغير   العام 
البيضاء) بالدال  (2022 سبت 3ر) (21
 BOULANGERIE شركة) قرل شركاء)

PATISSERIE SERRAJ)ما يلي):
مج وعه) ب ا  اسهام  (- (1
شركة) في  اجت اعية  حصة  (8.999
 BOULANGERIE PATISSERIE
من حصص السيد ادليس) (SERRAJ
 JAMSER شركة) لفائدة  السراج 
من) امل ثلة  (GROUPE HOLDINE

طرف السيد ادليس السراج.
االسا�سي) القانون  تحيين  (- (2
السادس) للفصل  وتعديل  للشركة 

والسابع منه.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (- (3
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
 883081 لقم) تحت  البيضاء) بالدال 

بتاليخ)25)أكتوار)2022.
210 P

شركة فيدوسياك شركة للخ3رة والحسابات

2)شالع ع ر الخيام زنقة الهدهد الدال البيضاء)

الهاتف)0522473577 

شركة مخبزة وحلويات السراج
شركة ذات مسؤولية محدودة ب و
برأس ال اجت اعي 500.000 دلهم 
املقر االجت اعي 15 شالع المالتين 

الفداء - الدال البيضاء
السجل التجالي لقم 96771

تفويت حصة اجت اعية 
عام) ج ع  محضر  ب قت�سى 
سبت 3ر) (21 في) املنعقد  استثنائي 
شركاء) قرل  البيضاء) بالدال  (2022

الشركة ما يلي):

حصة) مج وعه  ما  تفويت  (- (1

واحدة في إطال عقد هبة من شركة)

لفائدة) السراج  وحلويات  مخ3زة 

السيدة ملياء)الجامعي.

االسا�سي) القانون  تحيين  (- (2

ذات) شركة  من  لتتحول  للشركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الثاني) للفصل  التعديل  (- (3

القانون) من  والسابع  والسادس 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (- (8

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

 883080 لقم) تحت  البيضاء) بالدال 

بتاليخ)25)أكتوار)2022.
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شركة فيدوسياك شركة للخ3رة والحسابات

2)شالع ع ر الخيام زنقة الهدهد الدال البيضاء)

الهاتف)0522473577 

STE MAITRE GOURMAND

SARL

الشركة الرئيسية الدواقة

الرأس ال االجت اعي 1.200.000 دلهم

املقر االجت اعي 85 زنقة عبد القادل 

موفتقال الطابق II لقم 8

 الدال البيضاء

السجل التجالي لقم 360629

تقدمة عقد اسهام حصة في شركة 
هولدينغ 

ب قت�سى الج ع العام االستئنافي)

بتاليخ البيضاء) الدال  في   املنعقد 

 21)سبت 3ر)2022)قرل شركاء)شركة)

MAITRE GOURMAND)ما يلي):

 6000 مج وعه) ما  اسهام  (- (1

 MAITRE حصة اجت اعية في شركة)

من حصص السيد) (GOURMAND

شركة) لفائدة  السراج  ادليس 

 JAMSER GROUPE HOLDIN

ادليس) السيد  طرف  من  امل ثلة 

السراج.
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 6000 مج وعه) ما  اسهام  (- (2
 MAITRE حصة اجت اعية في شركة)
من حصص السيد) (GOURMAND
شركة) لفائدة  السراج  ل�سى  مح د 
 AHYA HOLDING هولدينغ) أحيا 
امل ثلة من طرف السيد مح د ل�سى)

السراج.
السادس) للفصل  تعديل  (- (3
االسا�سي) القانون  من  والسابع 

للشركة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (- (8
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
 882020 لقم) تحت  البيضاء) بالدال 

بتاليخ)19)أكتوار)2022.
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شركة فيدوسياك شركة للخ3رة والحسابات
2)شالع ع ر الخيام زنقة الهدهد الدال البيضاء)

الهاتف)0522473577 

NARMA
SARL

شركة نغ ة
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأس ال االجت اعي 1.682.000 دلهم
املقر االجت اعي الجديدة تجزئة 

ديال الشيخ قطاع 3 الدلك السفلي 
الجديد

السجل التجالي لقم 8353
عقد هبة في حصص اجت اعية 

عادي) غير  عام  ج ع  ب قت�سى 
املؤلخ في)21)يناير)2022)قرل شركاء)

: NARMA SARL(شركة نغ ة
1)-)تقدمة هبة ملا مج وعه)8205 
حصة اجت اعية في شركة نغ ة من)
حصص السيدة لاضية الشيخ لحلو)
الشيخ) أح د  السيد  أ يها  لفائدة 

لحلو.
2)-)تقدمة هبة ملا مج وعه)8205 
حصة اجت اعية في شركة نغ ة من)
حصص السيدة العاليا الشيخ لحلو)
الشيخ) عالل  السيد  أ يها  لفائدة 

لحلو.
السادس) للفصل  تعديل  (- (3
االسا�سي) القانون  من  والسابع 

للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (- (8

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

التجالي) السجل  بالجديدة مصلحة 

بتاليخ (26315 لقم) تحت   وذلك 

 18)أبريل)2021.

213 P

شركة فيدوسياك شركة للخ3رة والحسابات

2)شالع ع ر الخيام زنقة الهدهد الدال البيضاء)

الهاتف)0522473577 

JAMSER GROUP HOLDING
إعالم بالتأسيس

العرفي واملنعقد) العقد  ب قت�سى 

بالدال) (2022 سبت 3ر) (21 يوم) في 

تأسيس) عن  اإلعالن  تم  البيضاء)

شركة ذات الخصاص التالية):

جامسير مج وعة) (: أوال التس ية)

 JAMSER GROUP هولدينغ)

HOLDING)ش.ذ.م.م ب.و.

مهن) ج يع  (: االجت اعي) الهدف 

و دمات الهولدينغ.

عين املقر) (: ثانيا املقر االجت اعي)

ع ر) سيدي  تجزئة  في  االجت اعي 

لساسفة الحي الحسني الدال) (5 لقم)

البيضاء.

إدليس) السيد  الرئي�سي  الشريك 

املزداد) مغراية  جنسية  ذو  السراج 

ب) الساكن  (1970 ماي) (10 يوم) في 

ذو) شالع المالتين الدال البيضاء) (15

.BE580895(البطاقة الوطنية لقم

في) حدد  االجت اعي  الرأس ال 

مبلغ)42.703.400)دلهم مقس ة إلى)

 100 ب) اجت اعية  حصة  (427034

دلهم للواحدة مكتتبة ومحرلة كلها في)

اسم الشريك الوحيد السيد ادليس)

السراج.

املدة) حددت  (: القانونية) املدة 

تاليخ) من  سنة  (99 في) القانونية 

التقييد بالسجل التجالي.

في) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 

ديس 3ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة).

املسير):)تم تعيين املسير في شخص)
جنسية) ذو  السراج،) ادليس  السيد 
 1970 ماي) (10 مغراية املزداد سنة)
والساكن في)15)شالع المالتين الطابق)
 BE580895(5)واطاقته الوطنية لقم
الخاص) بالتوقيع  ملزمة  والشركة 

والوحيد للسيد املسير.
 %5 يتم  صم) السنوية  األلااح 
لالحتياط القانوني والباقي يوزع على)

الشريك الوحيد.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
 881093 لقم) تحت  البيضاء) بالدال 
 2022 أكتوار) (13 بتاليخ) وذلك 
وقيدت بالسجل التجالي تحت لقم)

.558271
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شركة فيدوسياك شركة للخ3رة والحسابات

2)شالع ع ر الخيام زنقة الهدهد الدال البيضاء)

الهاتف)0522473577 

AHYA HOLDING
إعالم بالتأسيس

العرفي واملنعقد) العقد  ب قت�سى 
بالدال) (2022 سبت 3ر) (21 يوم) في 
تأسيس) عن  اإلعالن  تم  البيضاء)

شركة ذات الخصاص التالية):
 AHYA HOLDING(:(أوال التس ية

ش.ذ.م.م ب.و.
الهدف االجت اعي):)ج يع ع ليات)

و دمات الهولدينغ.
عين املقر) (: ثانيا املقر االجت اعي)
ع ر) سيدي  تجزئة  في  االجت اعي 
لساسفة الحي الحسني الدال) (5 لقم)

البيضاء.
مح د) السيد  الرئي�سي  الشريك 
مغراية) جنسية  ذو  السراج  ل�سى 
املزداد في يوم)8)يناير)1981)الساكن)
ب)15)شالع مرس السلطان لقم)883 
الوطنية) البطاقة  ذو  البيضاء) الدال 

.BL27241(لقم
في) حدد  االجت اعي  الرأس ال 
مقسم) دلهم  (28.706.200 مبلغ)
ب) اجت اعية  حصة  (287.062 إلى)
100)دلهم للواحدة مكتتبة ومحرلة)
كلها في اسم الشريك الوحيد السيد)

مح د ل�سى السراج.

99)سنة من) هي) (: املدة القانونية)

تاليخ التقييد بالسجل التجالي.

السنة االجت اعية):)تفتتح في فاتح)

ديس 3ر من كل) (31 يناير وتختتم في)

سنة).

تم تعيين السيد مح د) (: التسيير)

مغراية) جنسية  ذو  السراج،) ل�سى 

املزداد بتاليخ)8)يناير)1981)والساكن)

البطاقة) ذو  البيضاء) الدال  (883 في)

.BL27241(الوطنية لقم

 %5 يتم  صم) السنوية  األلااح 

لالحتياط القانوني والباقي يوزع على)

الشركاء)حسب حصصهم.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

 881092 لقم) تحت  البيضاء) بالدال 

وقيدت بالسجل التجالي تحت لقم)

558273)بتاليخ)13)أكتوار)2022.

215 P

MOTRADIS

 MOUSTATI TRAVAUX ET

DISTRIBUTION

RC(RABAT /64807

إنهاء تصفية الشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرل بت الة في)

قرل الج ع العام) (2022 سبت 3ر) (23

 »MOTRADIS» لشركة) االستثنائي 

الوحيد) الشريك  ذات  ش.م.م 

مقرها) دلهم،) (10.000 لأس الها)

 2 النهضة) حي  ت الة  في  الرئي�سي 

املنطقة التجالية لقم)47)ما يلي):

التام) التصفية ومنح اإلبراء) إنهاء)

والنهائي لل صفي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (7 بتاليخ)

.128083

216 P
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 SOCIETE DAMNATI
 LUBRIFIANT

DISTRIBUTION
SARL

املقر : لقم 6 الطابق الثاني تجزئة 
املنزه لقم 8 بسيدي عالل البحراوي

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
 2022 28)سبت 3ر) غير العادي بتاليخ)
لشركة دمنتي ل3رفيون دستريسيون):

دمنتي) لشركة  املسبق  الحل  تم 
ل3رفيون دستريسيون وتعيين السيد)
ب قرها) للشركة  الدمناتي  اح د 
االجت اعي لقم)6)الطابق الثاني تجزئة)
املنزه لقم)8)بسيدي عالل البحراوي.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
نوف 3ر) (7 بتاليخ) بتيفلت  االبتدائية 

2022)تحت لقم)517.
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NORMATEP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

لأس الها 100.000 دلهم
سجل تجالي لقم 163815 الرااط

تأسيس
في) مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداد القانون) (2022 13)أكتوار)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
بامل يزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):
(: للشركة) القانوني  اإلسم 

.NORMATEP SARL AU
االستشالة في) (: الهدف االجت اعي)

التدبير والتسيير.
دلهم) (10.000 (: لأس ال الشركة)
مقس ة إلى)100)حصة من فئة)100 

دلهم):
أيوب لياني):)100)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

(،30 ع الة) (: االجت اعي) املقر 
الشقة)8،)شالع موالي أح د لوكيلي،)

حسان)-)الرااط.
املسير):)أيوب لياني.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
بالرااط بتاليخ)7)نوف 3ر)2022)تحت)

لقم)8682.
ب قت�سى مقتطف وايان

املسير

218 P

NIEME - CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : أمل 5 لقم 699 
املسيرة يعقوب املنصول الرااط

تأسيس
 28 بتاليخ) عرفي  عقد  ب وجب 
على) املصادقة  ت ت  (2022 يناير)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص ارتية):
 NIEME - (: التجالية) التس ية 

.CONSULTING
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
:)نصائح في التسيير م3رمج) الهدف)

وكالة تواصل.
الع ليات) ج يع  عامة  بصفة 
التجالية املرتبطة بصفة مباشرة أو)

غير مباشرة بنشاط الشركة.
 699 5)لقم) :)أمل) املقر االجت اعي)

املسيرة يعقوب املنصول الرااط.
دلهم) (100.000 (: املال) لأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

ايوب) سي رقو  السيد  (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
نوف 3ر) (7 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022)تحت لقم)163831.
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 STE MAROC SERVICE

MARKETING 

ET CONSULTING

SARL

تأسيس شركة
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة) إنشاء) تم  (،2022 10)أكتوار)

ذات املسؤولية املحدودة بالخصائص)

التالية):

 MAROC SERVICE (: التس ية)

.MARKETING ET CONSULTING

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب واالخالج ب):

 دمة التسويق واالستشالة...

 808 الرقم) (: االجت اعي) املقر 

(،2 الشقة) ع الة س ية شالع الوالء)

الدا لة.

سنة ابتداءا من تاليخ) (99 (: املدة)

التاسيس.

لاس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

دلهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دلهم للواحدة.

السيد أسامة) (: توزيع لاس املال)

اكنيديل)500)حصة.

 500 السيد عبد الرح ان املومي)

حصة.

:)تم تعيين السيد اسامة) التسيير)

الرح ان) عبد  والسيد  اكنيديل 

املومي ك سيرين للشركة،)مع اعت اد)

اإلمضاء)املنفصل له ا.

من) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 3ر.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاليخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

لقم) تحت  (،2022 أكتوار) (27

.2022/1795

لقم) تحت  التجالي  واالسجل 

.22931
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تكني بليس

شركة مساه ة

لاس الها : 25020200 دلهم

املقر االجت اعي : 7 الطابق الثالث 

شالع املقاومة الدال البيضاء

السجل التجالي الدال البيضاء

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاليخ)5)أغسطس)

2022،)تقرل ما يلي):

لغم) الشركة  أنشطة  است رال 

معاينتها) تم  التي  الراس ال   سالة 

في) الشركة  حسابات  ا تتام  برسم 

31)ديس 3ر)2021.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

أكتوار)2022،)تحت لقم)880838.

221 P

مافار

شركة مساه ة

لاس الها : 75.242.800

املقر االجت اعي : شالع الك ياء

لقم 6 الحي الصناعي سيدي 

ال3رنو�سي الدال البيضاء

السجل التجالي لقم 16985

اإلدالة) مجلس  محضر  ب قت�سى 

(،2021 ديس 3ر) (9 بتاليخ) املنعقدة 

تقرل ما يلي):

مونية) السيدة  استقالة  معاينة 

املكنا�سي وتعيين السيد كريم ازماني)

مكلف) جديد  عام  مدير  بصفته 

إلى) وذلك  الصيدالنية  بالعالقات 

غاية نهاية الج ع العام العادي الذي)

 يبت في حسابات الشركة املنتهية في

 31)ديس 3ر)2021.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

2)مالس)2022،)تحت لقم)815180.
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برينكس املغرب

شركة مساه ة مبسطة

لاس الها : 52.670.000 دلهم

املقر االجت اعي : مكاتب لقم E11 و 

E12 الطابق الثاني لقم 7 م ر دي 

لوليي، مركز األع ال عكاشة الدال 

البيضاء

السجل التجالي لقم 98795

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

يونيو) (30 العادي السنوي املؤلخ في)

2022،)قرل الشركاء):

ميشال) السيد  مهام  تجديد 

انذليس كونسطان كونفرس بصفته)

انعقاد) انتهاء) عند  تنتهي  ملدة  لئيس 

سيبت) الذي  العادي  العام  الج ع 

 في حسابات السنة املالية املنتهية في

 31)ديس 3ر)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

لقم) تحت  (،2022 أغسطس) (8

.833617

223 P

تكني بليس

شركة مساه ة

لاس الها : 25020200 دلهم

املقر االجت اعي : 7 الطابق الثالث 

شالع املقاومة الدال البيضاء

السجل التجالي الدال البيضاء

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاليخ)20)ديس 3ر)

2021،)تقرل ما يلي):

لغم) الشركة  أنشطة  است رال 

معاينتها) تم  التي  الراس ال   سالة 

في) الشركة  حسابات  ا تتام  برسم 

31)ديس 3ر)2020.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

7)يونيو)2022،)تحت لقم)826823.
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ب د ب انتير ناسيونال
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

لاس الها : 6.300.000 دلهم

املقر االجت اعي : 105 شالع 

عبداملومن الدال البيضاء

السجل التجالي : 352513

ب قت�سى محضر قرالات الشريك)

(،2022 الوحيد املؤلخ في فاتح يوليو)

تقرل ما يلي):

عبد) السيد  استقالة  معاينة 

الرحيم مسعيدي من منصبه ك سير)

شركة.

تعيين السيدة زكية باسو والسيد)

فكرت السوي ك سيرين للشركة إلى)

اجل غير محدد.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالي 

26)يوليو)2022،)تحت لقم)832320.

225 P

انتر ناشيونل بور كنسولتن�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد

لاس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : الكائن ب 7 شالع 

املقاومة 20300، الطابق 3

الدال البيضاء

السجل التجالي لقم 856625

الحصص) تفويت  ب قت�سى عقد 

الوحيد) الشريك  وقرال  االجت اعية 

تقرل ما يلي):

تفويت السيد فريدليك فرونسوا)

موترويل) شركة  لفائدة  ك 3رمان 

 1000 بريدج اندستري ملتد مج وع)

حصة اجت اعية.

تعيين السيد انطوني ماليا بصفته)

مسير وحيد ملدة غير محددة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

لقم) تحت  (،2022 6)سبت 3ر)

.836709

226 P

فليب موريس ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها : 1.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : شالع سيدي مح د 
بن عبد هللا، مالينا برج افوال 1، 
الطابق 6 - 20030 الدال البيضاء

السجل التجالي لقم 203913
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ) املنعقد  واالستثنائي  العادي 

30)يونيو)2022،)تقرل ما يلي):
السادة) املسيرين  مهام  تجديد 
واولي اس) الكسوندلاكيس  ميكائيل 
بنسلي ان) عبلة  والسيدة  كلي اس 
سنة التي ستنتهي في تاليخ) ((1( ملدة)
املصادقة على حسابات السنة املالية)

املنتهية ب)31)ديس 3ر)2022.
قرال عدم حل الشركة واست رالية)
 86 نشاطها طبقا ملقتضيات الفصل)
املتعلق بالشركات) (96.5 من القانون)

ذات املسؤولية املحدودة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 
لقم) تحت  (،2022 أغسطس) فاتح 

.832992
227 P

برينكس املغرب
شركة مساه ة مبسطة

لاس الها : 52.670.000 دلهم
املقر االجت اعي : مكاتب لقم E11 و
E12 ع الة E الطابق الثاني لقم 7 

م ر ذي لوليي مركز األع ال عكاشة 
الدال البيضاء

السجل التجالي لقم 98795
البيضاء) الدال  وكالة  تحويل 

بالعنوان التالي):
والزنقة) (B ملتقى الزنقة) (28 املقر)
3)شالع دي الوكالياس مركز األع ال)

عكاشة عين السبع الدال البيضاء.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ البيضاء) بالدال   التجالية 
لقم) تحت  (،2022 أكتوار) (11  

.840768
228 P

TDM MENUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

لاس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : ع الة 27 الشقة 
لقم 6 الطابق الثاني تجزئة سعادة 

عين عتيق، ت الة
تأسيس

بتاليخ) عرفي  عقد  ب وجب 
املصادقة) ت ت  (،2022 23)سبت 3ر)
ذات) لشركة  االسا�سي  القانون  على 
مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

ارتية):
 TDM (: التجالية) التس ية 

.MENUISERIE
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
الهدف):)البناء)واألشغال املختلفة.
الع ليات) ج يع  عامة  بصفة 
غير) أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بنشاط الشركة.
املقر االجت اعي):)ع الة)27)الشقة)
الطابق الثاني تجزئة سعادة) (،6 لقم)

عين عتيق ت الة.
دلهم) (100.000 (: املال) لأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

يونس) انكريف  السيد  (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
االبتدائية بت الة بتاليخ فاتح نوف 3ر)

2022،)تحت لقم س ت)137617.
229 P

MAQROUT CAR
SARL

الج ع) محضر  ب قت�سى 
بتاليخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
20)سبت 3ر)2022،)قرل شركاء)شركة)
ذات) شركة  (MAQROUT CAR

مسؤولية محدودة ما يلي):
اجت اعية) حصة  (500 تفويت)
الوالي) العايدي  السيد  ي تلكها  التي 
للحصة) دلهم  (100 بقي ة) بالشركة 

لفائدة السيد مقروت شكيب.
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الجديد) التقسيم  ليصبح 

للحصص االجت اعية ك ا يلي):

 1000 شكيب) مقروت  السيد 

حصة اجت اعية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاليخ) بسال  االبتدائية  باملحك ة 

18)أكتوار)2022،)تحت لقم)39835.

230 P

DEVCORP TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لاس الها : 100.000 دلهم

تعديالت بالشركة

السيد) من  حصة  (500 تفويت)
الجنسية) فرن�سي  الكنزلي،) ل�سى 

لقم) السفر  لجواز  والحامل 

مشاط) السيد  إلى  (17CR30000

والحامل) الجنسية  مغربي  غالي،)

.BE836203(للبطاقة الوطنية لقم

استقالة السيد ل�سى الكنزلي من)

منصب مسير للشركة.

اصبحت الشركة مسيرة من طرف)

املسير) بصفته  مشاط  غالي  السيد 

الوحيد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

31)أكتوار)2022،)تحت لقم)25999.
لقم السجل التجالي)508587.

231 P

شركة مقهى وحلويات الكمارك
لأس الها : 500.000 دلهم

سجل تجالي : 86831
تغيير االسم التجالي
تغيير املقر االجت اعي

تفويت حصص
الج عيات) مداوالت  ب قت�سى 

بتاليخ) املنعقدة  للشركاء) الع ومية 

لشركة) (2022 سبت 3ر) و18) (13 (،10

مقهى وحلويات الك الك ش ذ م م،)

تقرل ما يلي):

للشركة) التجالية  التس ية  تغيير 

.VOLAUVENT(لتصبح فول او فون

ليصبح) التجالي  النشاط  تغيير 

املقاهي) تسيير  في  متخصصة  شركة 

واملطاعم.

للشركة) االجت اعي  املقر  نقل 

شالع) (2 لقم) شقة  (،105 ع الة) إلى 

الحسن الرااط.

حصص) تفويت  على  املصادقة 

اجت اعية.

لشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

استقالة املسير مع إبرائه وتعيين)

مسير جديد للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

 2022 أكتوار) (28 بتاليخ) بالرااط 

تحت لقم)129778.

232 P

STE NURRIS TRADE
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
لاس مال : 100.000 دلهم

املحل التجالي لقم 2 ع الة

ياقوت 18 تجزئة املراكشية

باب املريسة سال

وضع) تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

محدودة) لشركة  االسا�سي  النظام 

بتاليخ) وحيد  بشريك  املسؤولية 

26)سبت 3ر)2022)بسال،)قرل ما يلي):

.STE NURRIS TRADE(:(التس ية

القهوة) إنتاج  (: التجالي) النشاط 

)ايضا املعدات واملواد وآلة) وتوزيعها)

القهوة).

االستيراد والتصدير.

التجالة بشكل عام.
التجالي) املحل  (: املقر االجت اعي)
تجزئة) (18 ياقوت) ع الة  (2 لقم)

املراكشية باب املريسة سال.

الراس ال):)100.000)دلهم.

املسير):)السيد منير العاقل.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

االبتدائية بسال يوم)3)نوف 3ر)2022،)

تحت لقم)39937.

233 P

STE BOUSAMIAN
SARL AU

لاس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : بلوك ب الرقم 282 

مكرل حي الياس ين سيدي قاسم
االجت اعي) محضر  بحسب 

االستثنائي بتاليخ)6)أكتوار)2022.
 STE لشركة) الوحيد  الشريك 
براس ال) (BOUSAMIAN SARL AU

100.000)دلهم قرل ما يلي):
اضافة نشاط ا ر وهو االستقبال)

ونقل املر�سى.
 282 الرقم) ب  بلوك  ب  مقرها 

مكرل حي الياس ين سيدي قاسم.
للسيد) مخول  التسيير  (: التسيير)

بنزهرة  الد.
تم) لقد  القانوني  اإليداع 
قاسم) بسيدي  االبتدائية  باملحك ة 
لقم) تحت  (،2022 28)أكتوار) يوم)

.588/22
لقم السجل التجالي):)29061.

234 P

STE LIVYCAFE
SARL

لأس الها : 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : ادوال اوالد اشبل 

بئر الطالب، سيدي قاسم
فاتح) بتاليخ  لعقد  اص  طبقا 
نوف 3ر)2022،)تم تأسيس شركة ش)

م م ش و،)ذات الصفات التالية):
اسم) تح ل  الشركة  (: التس ية)

.STE LIVYCAFE SARL AU
القهوة) تجالة  (: ب) تهتم  الشركة 

بالتقسيط.
مفاوض.

املقر االجت اعي):)ادوال اوالد اشبل)
بئر الطالب سيدي قاسم.

الراس ال):)لقد حدد في)100.000 
حصة) (1000 على) مقسم  دلهم 
اجت اعية ث ن كل واحدة)100)دلهم.
التسيير مخول لل سير) (: التسيير)

السيد مستول مح د.
من الراح الصافي تخصم) (: الراح)

5%)لالحتياطات القانونية.

اإليداع القانوني):)لقد تم باملحك ة)
 8 يوم) قاسم  بسيدي  االبتدائية 
 568/22 لقم) تحت  (،2022 نوف 3ر)

لقم السجل التجالي):)29359.
235 P

STE RITAJ CONFECTION
SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)
الشركاء) قرل  (،2022 أكتوار) (25

ما يلي):
تفويت الحصص):

االدلي�سي) يونس  السيد  فوت 
لفائدة السيد الحبيب االدلي�سي)380 

حصة.
االدلي�سي) سعاد  السيدة  فوتت 
لفائدة السيد الحبيب االدلي�سي)330 

حصة.
على) أصبح  الحصص  تقسيم 

الشكل التالي):
 1000 الحبيب) االدلي�سي  السيد 

حصة أي)100.000)دلهم.
السيد) القديم  املسير  استقالة 
املسير) وتعيين  االدلي�سي  يونس 

الجديد االدلي�سي الحبيب.
تغيير الشكل القانوني للشركة.
من شركة محدودة املسؤولية.

إلى شركة محدودة املسؤولية ذات)
الشريك الوحيد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) (،2022 نوف 3ر) (3 بسال بتاليخ)

لقم)39929.
236 P

STE CHELLAH TELECOM
SARL AU

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
في) قرلا ملشالك  (،2022 13)سبت 3ر)

الشركة ما يلي):
الحل النهائي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاليخ) بسال  االبتدائية  املحك ة 
28)أكتوار)2022،)تحت لقم)39856.
237 P
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ROMANO TRANS
103 تجزئة السكن االنيق، شقة 
لقم 18، الطابق 2، الدال البيضاء

سجل التجالي : 503583

العام االستثنائي) الج ع  ب وجب 

تقرير) تم  (،2022 أكتوار) (10 بتاليخ)

ما يلي):

الحصص) كامل  تفويت 

كانت) التي  حصة  (500 االجت اعية)

إلى) بحوزة السيد ايت توليرت ع ر 

السيد ملول ابراهيم،)واذلك تج عت)

كل الحصص االجت اعية لدى السيد)

ملول ابراهيم.

للشريك) التفويت  إثر  وعلى 

القانوني) الشكل  تغيير  يتم  الوحيد،)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

يستقيل السيد ايت توليرت ع ر)

من منصب التسيير للشركة.

الساكن) يعين السيد ملول ع ر،)

ع ر) شالع  (،18 البيضاء،) بالدال 

الريفي،)الطابق الثالث،)شقة لقم)32 

التعريف) لبطاقة  الحامل  بنجدية،)

مسيرا) (،BE929227 لقم) الوطنية 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

9)نوف 3ر)2022،)تحت لقم)37098.

238 P

 ECOLE MAROCAINE

D’INGENIERIE
شركة مجهولة االسم ذات مجلس 

اإلدالة الج اعية وذات مجلس 

الرقابة الج اعية
لاس الها : 6.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 38 شالع ع ر بن 

الخطاب، أكدال، الرااط

تعيين عضو جديد ب جلس اإلدالة 
الج اعية وتأكيد لئيس مجلس 

اإلدالة الج اعية في مهامه
بالرااط) املؤلخ  لل حضر  تبعا 

2022،)قرل مجلس يوم فاتح أكتوار)

 ECOLE لشركة) الج اعية  الرقابة  (
 MAROCAINE D’INGENIERIE
مجلس) ذات  مجهولة  لشركة  (EMG
مجلس) وذات  الج اعية  اإلدالة 

الرقابة الج اعية ما يلي):
االعتراف واملوافقة على استقالة)
من) ابتداءا  الفزازي  هناء) السيدة 
فاتح أكتوار)2022)من مه تها كعضو)
في مجلس اإلدالة الج اعية ومنحها)

إبراء)ذمة كامل ونهائي إلدالتها.
مغراية) بياز  مريم  السيدة  تعيين 
الجنسية مزدادة بالرااط والتي تقطن)
حي) الثاني  الحسن  شالع  بالرااط 
أكدال) (16 املنال ع الة ك شقة لقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحاملة 
كعضوة جديدة في) (،A396085 لقم)
مجلس اإلدالة الج اعية تحل محل)
املستقيلة) الفزازي  هناء) السيدة 

واالشهاد على قبولها.
بوعامي) ادليس  السيد  تأكيد 
اإلدالة) ملجلس  كرئيس  مهامه  في 
نهاية) في  ستنتهي  ملدة  الج اعية 
االجت اع العام الذي يجب أن يصدل)
السنة املالية) ( حك ا بشأن حسابات)

املنتهية في)31)أغسطس)2023.
مجلس) لئيس  صالحيات  تحديد 
في) اإلدالة  مجلس  وأعضاء) اإلدالة 

التوقيع عن الشركة.
اإليداع القانوني):)تم لدى املحك ة)
3)نوف 3ر) يوم) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت الرقم)129963.
239 P

FAREP
SARL

AU(CAPITAL(DE 800.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 5 RUE

 DIXMUDE 2EME(ETAGE(N°13 -
BENJDIA - CASABLANCA

أغسطس) (22 بتاليخ) لقرال  وفقا 
الغير) العام  الج ع  اتفق  (،2022

العادي على ما يلي):
الشريكين) لوفاة  بحزن  التلقي 
عائشة) سل اني  السيدة  املرحومين 

والسيد ابوسير لشيد.

التابعة) الشركة  حصص  تحويل 

مع) املرحومين  ولثة  إلى  للهالكين 

التنازل عن الكسر.

توزيع) إعادة  على  املصادقة 
تعديل) طريق  عن  الشركة  لاس ال 

من) والسابع  السادس  الفصلين 

القانون االسا�سي للشركة.

في) الشركة  إدالة  على  التأكيد 

من) الشركة  قانون  من  (83 الفصل)

طرف السيدة الهفاني بشرى.

الشركة) است رال  على  االتفاق 

بين الشركاء)الباقين وولثة املرحومين)

سل اني عائشة وابوسير لشيد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

لقم) تحت  (،2022 31)أكتوار)

.888021

240 P

ASSAZI SERVICES
SARL

ذات الراس ال : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 56 شالع 

براهيم الروداني ع الة 56 الطابق 
لقم 2 املحيط الرااط

العام) الج ع  مداولة  بعد 

(،2022 سبت 3ر) (13 االستثنائي ليوم)

قرل تفكيك املسبق للشركة ووضعها)

على التصفية.

ك أمولة) العام  الج ع  عين 

بلفايزة) مروى  السيدة  للتصفية 

بج يع) ت تعيها  مع  للشركة  ك سيرة 

ع لية) إنهاء) قصد  الصالحيات 
واالصول) املوالد  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.

 56 لقم) في  التصفية  مقر  حدد 

 56 ع الة) الروداني  براهيم  شالع 

الطابق لقم)2،)املحيط،)الرااط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (،2022 نوف 3ر) (9 بتاليخ)

.130103

241 P

STE PLAGO RIAD
SARL AU

لاس الها : 100.000 دلهم
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

19)أكتوار)2022)بالرااط.
ذات) شركة  تأسيس  تم  قد 
تح ل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
 PLAGO RIAD SARL (: التس ية)

.AU
األشغال) (: االجت اعي) الهدف 

املختلفة أو البناء.
املغرب) حي  (: االجت اعي) املقر 
محل) (1 ع الة لقم) (3 العربي قطاع)

لقم)1،ت الة.
من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
دلهم) (100.000 (: الراس ال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم للحصة الواحدة.
 1000 العوني) العالء) أبو  السيد 

حصة.
التسيير):)ابو العالء)العوني.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر.

االبتدائية) املحك ة  (: اإليداع)
ب دينة ت الة.

 137663 لقم) التجالي  السجل 
بت الة)8)نوف 3ر)2022.

242 P

BENABALLA TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

لأس الها : 60000.00 دلهم
املقر اإلجت اعي : لقم 59 حي الغزلي 

محل لقم 8 ت الة
لقم سجل تجالي 96887

 20 مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرااط قرل الشريك) (2022 سبت 3ر)

الوحيد للشركة ما يلي):
تغيير املقر اإلجت اعي : إلى  لقم 59 

حي الغزلي محل لقم 8 ت الة.
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تغير الفصل 8 من قانون الشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 
بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم  تحت   2022 نوف ن3ر   7 بتاليخ 

.128038
243 P

STE. TRICOTA
SARL

س.ت الرااط 74595
حل الشركة

بالرااط) مؤلخ  عقد  ب قت�سى 
قرل مسير) (2022 أكتوار) (13 بتاليخ)
TRICOTA SARLوالتي) ( شركة)
ومقرها) دلهم  (10000.00 لأس الها)
زنقة جبل ال3روز لقم)85)حي األطلس)

املسيرة)1)ت الة ما يلي):
حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص)
السيد ضعيف ل�سى.

زنقة) في  التصفية  مقر  تحديد 
األطلس) حي  (85 لقم) ال3روز  جبل 

املسيرة)1)ت الة.
للشركة   : القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ بالرااط  التجالية   باملحك ة 
 7 نوف ن3ر 2022 تحت لقم 128082.
244 P

STE.ORBIS FONCIERE SA
شركة محدودة

لأس ال الشركة : 8.931.000.00 
دلهم

املقر اإلجت اعي : 28 زنقة مح د 
الغازي، السوي�سي الرااط
السجل التجالي : 80339

 ORBIS قرل املساه ين في شركة)
FONCIERE SA) الل الج ع العام)
يونيو) (27 بتاليخ) اإلستثنائي املنعقد 

: 2022
الزيادة في لأس ال الشركة ب بلغ)
لأس ال) لرفع  دلهم  (9.668.600.00
دلهم) (6.711.000.00 من) الشركة 
بإنشاء) دلهم  (16.379.600.00 إلى)
حصة جديدة من حصص) (96.680
للحصة) دلهم  (100 بقي ة) الشركة 

الواحدة.

 فض لأس ال الشركة عن طريق)

امتصاص الخسائر ب بلغ)7.448.600 

من) حصة  (74.486 بإلغاء) دلهم 

لأس ال) لخفض  الشركة  حصص 

إلى) (16.379.600.00 من) الشركة 

8.931.000.00)دلهم).)

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجالية  باملحك ة  الضبط 

الرقم  تحت   2022 نوف ن3ر   2 يومه 

.80339

245 P

STE. KCTC
SARL

مكتب استشالات ودلاسات

شالع الحوز لقم)8)الطائرات الرااط

املح ول):)6.66.88.58.58

SAMI DIAMOND
SARL

تأسيس شركة
 29 بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 سبت 3ر)

ذات) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

.SAMI DIAMOND(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

شالع األبطال) (15 (: مقر الشركة)

شقة لقم)8)أكدال الرااط.

جعلت) (: اإلجت اعي) الهدف 

الشركة هدفها دا ل املغرب و الجه)

أو) الغير  حساب  أو  لحسابها  إما 

باإلشتراك):

شراء)وايع املعدات الفالحية.

أشغال مختلفة.

شاحنات سحب ونقل السيالات.

نقل وتوزيع ج يع أنواع البضائع)

والسلع والخدمات.

اإلستيراد والتصدير.

لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)

مكون من)1000)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة الواحدة كلها في ملكية)

الشريك الوحيد.

السيد ميلود الشباك)600)حصة.

الصادق) عبد  الخل�سي  السيد 

800)حصة.

املسير):)السيد ميلود الشباك.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 3ر.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

نوف ن3ر   9 يومه  بالرااط  التجالية 

2022 تحت لقم 163905.

246 P

N2BUILDING
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك واحد

برأس ال : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : 15 شالع األبطال 

شقة لقم 8 أكدال الرااط

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 26)أكتوار)2022،)قد تأسست شركة)

والتي تح ل الخصائص التالية):

.N2BUILDING(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اإلجت اعي):)

وغير) السكنية  املباني  تشييد 

السكنية.

أع ل مختلفة.

ومواد) املواد  ج يع  وايع  شراء)

البناء.
 100.000 (: الشركة) لأس ال 

دلهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

املقر اإلجت اعي):)15)شالع األبطال)

شقة لقم)8)أكدال الرااط.

التسيير) مه ة  أنيطت  (: التسيير)

غير) لفترة  بنديدي  نبيل  السيد  إلى 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجالي  بالسجل  القانوني 

لقم  بالرااط  التجالية  املحك ة 

السجل التجالي 163907.

247 P

STE. BROWS & NAILS SPA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال : 100.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي : محل 16 زنقة الهند 

قبيبات الرااط

في مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  ( 

 22)أكتوار)2022،)قد تأسست شركة)

والتي تح ل الخصائص التالية):

 BROWS( &( NAILS (: التس ية)

.SPA

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجت اعي):)

صالون تج يل وسبا.

تدليب  3راء)التج يل.

بيع منتجات التج يل.

ترتيبات.

التصدير واإلستيراد.

تقديم الخدمات.
 100.000 (: الشركة) لأس ال 

دلهم.

املدة):)99)سنة ابتدء)من التأسيس)

النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
زنقة) (16 محل) (: اإلجت اعي) املقر 

الهند قبيبات الرااط.

التسيير) مه ة  أنيطت  (: التسيير)

غير) لفترة  شريفي  ملياء) السيدة  إلى 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجالي  بالسجل  القانوني 

لقم  بالرااط  التجالية  املحك ة 

السجل التجالي 163811.

248 P
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شركة ڱود موثق
ش.م.م

ع الة لقم 88 شقة 1 شالع فال ولد 

ع ير أكدال الرااط

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بالرااط)

وضع) تم  (2022 أكتوار) (25 بتاليخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية))ذات امل يزات التالية):

التس ية):)كود موثق ش.م.م.

الهدف):)

كراء)العقالات.

 88 لقم) ع الة  (: الرئي�سي) املقر 

شالع فال ولد ع ير أكدال) (1 شقة)

الرااط.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
ب ا) ( حدد لأس املال) (: لأس املال)

على) مقسم  دلهم  (100.000 قدله)

دلهم) (100 بنسبة) حصة  (1000

للواحدة).

األلااح) من  (% (5 تؤ د) (: األلااح)

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.

تدال الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  املهدي  غرغول  السيد 

محدودة.

باملحك ة  :تم  القانوني  اإليداع 

نوف ن3ر   9 بتاليخ  بالرااط  التجالية 

السجل   8757 لقم  تحت   2022

التجالي لقم 163903.

249 P

أنتير ناكو ماروك
INTERNACO MAROC

شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلجت اعي : 11 زنقة الوحدة، 

إقامة االمام علي، شقة لقم 

2الدالالبيضاء
لأس الها : 3.085.000.00 دلهم

السجل التجالي : الدالالبيضاء لقم 

428507
متابعة النشاط التجالي

الشريك) قرال  محضر  ب قت�سى 

مالوك) ناكو  أنتير  لشركة  الوحيد 

ECOCERT MAROC SARL)الصادل)
تقرل) (،2022 سبت 3ر) (26  بتاليخ)

ما يلي):

تذكير بانخفاض الوضعية املالية)

الرأس ال)) لبع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب) نهاية  عقب  اإلجت اعي،)

السنوي لسنة)2021.

قرالعدم تصفية الشركة ومتابعة)

النشاط.

قرال عدم تصفية لشركة ومتابعة)

النشاط.

تفويت السلط.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 

سبت 3ر   8 بتاليخ  بالدالالبيضاء 

2022 تحت لقم 888261.
)للخالصة والبيان

املسير

250 P

إكوسير ماروك
ECOCERT MAROC

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجت اعي : 10 زنقة بوملان 

بولكون الطابق الرابع شقة لقم 12 

الدالالبيضاء
لأس الها : 100.000.00دلهم

السجل التجالي : الدالالبيضاء لقم 

193.801
متابعة النشاط التجالي

الشريك) قرال  محضر  ب قت�سى 

مالوك) إكوسير  لشركة  الوحيد 

ECOCERT MAROC SARL)الصادل)
تقرل) (،2022 سبت 3ر) (26  بتاليخ)

ما يلي:

تذكير بانخفاض الوضعية املالية)

الرأس ال)) لبع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب) نهاية  عقب  اإلجت اعي،)

السنوي لسنة)2021.

قرالعدم تصفية الشركة ومتابعة)

النشاط.

تفويت السلط.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
التجالية  املحك ة  ضبط  كتابة 
سبت 3ر   8 بتاليخ  بالدالالبيضاء 

2022 تحت لقم 888260.
)للخالصة والبيان

املسير

251 P

النتانيا ماروك
LANTANIA MAROC SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
محرل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
سبت 3ر) (27 بتاليخ) بالدالالبيضاء)
األساسية) القوانين  وضع  تم  (2022
املسؤولية) محدودة  لشركة 

باملواصفات التالية):
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.
النتانيا) (: اإلجت اعية) التس ية 
.LANTANIA MAROC SARL(مالوك
اإلنجاز،   : اإلجت اعي  الهدف 
لج يع  التام  والتشييد  البلولة 
والبحرية،  ال3رية  فيها  ب ا  املشاليع 

العامة منها والخاصة.
املقر اإلجت اعي : 11)زنقة الوحدة،)
(،2 الطابق) علي،) االمام  إقامة 

الدالالبيضاء.
الرأس ال):)محدد في)100.000.00 
دلهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)
دلهم للحصة الواحدة مكتتبة) (100

ومحرلة كليا من طرف الشركاء.
مالوك) النتانيا  شركة  (: الشركاء)
 ،LANTANIA MAROC SARL
أولو،   1.103.000.00 لأس الها 
2، زنقة سوار ادو الرمز  الكائنة ب 
إسبانيا،  مدليد،   28050 ال3ريدي 
ملدليد  التجالي  بالسجل  مقيدة 
صفحة   : التالية  املراجع  تحت 
33373، فوليو 183، جزء 8، ولقة 
م 600746، م ثلة من طرف اإلدالي 
ش.م) النتانيا  كرواو  شركة  الوحيد 
وهي بدولها م ثلة من طرف السيد)
 FEDERICO ألفاليز) أبيال  فيديريكو 

.AVILA ALVAREZ

ش.م.م) أكواس  النتانيا  شركة 

(،LANTANIA AGUAS S.L.U

أولو،) (1.028.000.00 لأس الها)

الرمز  برادو،  سو  بشالع  الكائنة 

إسبانيا،  مدليد،   28050 ال3ريدي 

مقيدة بالسجل التجالي ملدليد تحت 

 ،M-681697 لقم 1 من الولقة لقم

فوليو 161،  وما يليه، املجلد 38313 

من الجزء 8، م ثلة من قبل الشريك 

الوحيد للشركة كواوا النتانيا))ش.م.م)

السيد) بدولها م ثلة من طرف  هي 

 LUIS أبيال) كولاليس  مانويل  لويس 

.MANUEL CORRALES AVILA

للشركة) ك سير  عين  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

السيد لويس  ولخي مينكو مالتين)

(،LUIS JORGE MINGO MARTIN

بتاليخ املزداد  الجنسية   إسباني 

الحامل) ب دليد،) (1981 أبريل) (16  

 PAD597513 لقم) السفر  لجواز 

الساكن بزنقة سو برادو الرمز ال3ريدي)

28050)مدليد إسبانيا.

يتم) (: األلااح) وتوزيع  تخصيص 

الراح) توزيع  الشركاء) قرال  بواسطة 

الصافي بعد  صم الخسائر السابقة)

من) (% (5 احتياط) استخالص  وبعد 

األلااح.

من) تبتدئ  (: اإلجت اعية) السنة 

كل) من  ديس 3ر  آ ر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

سنة تبتدئ من تاليخ) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجالي إال إدا)

تم حلها أو ت ديدها.

بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 

التجالية  املحك ة  ضبط 

بالدالالبيضاء بتاليخ 9 نوف 3ر 2022 

تسجيل  وتم   888888 لقم  تحت 

الشركة بالسجل التجالي لدى نفس 

املحك ة تحت لقم 561715.
للخالصة والبيان

املسير

252 P
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TAGMATE SANITAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
لأس الها : 220.000.00 دلهم

املقر اإلجت اعي بالدالالبيضاء 832 
شالع الفداء

العادي) غير  العام  الج ع  قرل 
بتاليخ بالدالالبيضاء)  املنعقد 

 26)سبت 3ر)2022)ما يلي):
معاينة وفاة السيد موالي أح د)
 2022 أغسطس) (16 يوم) اليعقوبي 

املالك)2090)حصة.
من) (2090 توزيع) على  املوافقة 
موالي) السيد  ولثة  على  الحصص 

اح د اليعقوبي كالتالي):
 263 زوجة) بط  فاض ة  السيدة 

حصة.
 522 السيد يونس اليعقوبي ابن)

حصة.
 522 السيد مح د اليعقوبي ابن)

حصة.
اليعقوبي) الزهراء) ارنسة فاط ة 

ابنة)261)حصة.
ابنة) اليعقوبي  السيدة  ديجة  (

261)حصة.
 261 السيدة نادية اليعقوبي ابنة)

حصة.
املج وع):)2090)حصة.

املتخدة أصبح لأس ال) للقرالات 
حصة) (2200 من) املكون  الشركة 

مقسم ك ا يلي):
 373 زوجة) بط  فاض ة  السيدة 

حصة.
 522 السيد يونس اليعقوبي ابن)

حصة.
 522 السيد مح د اليعقوبي ابن)

حصة.
اليعقوبي) الزهراء) ارنسة فاط ة 

ابنة)261)حصة.
ابنة) اليعقوبي  السيدة  ديجة  (

261)حصة.
 261 السيدة نادية اليعقوبي ابنة)

حصة.
املج وع):)2090)حصة.

تعيين مسيرين جدد للشركة ملدة)
تاليخ من  ابتداء) ودلك  محددة   غير 

 26)سبت 3ر)2022)هو):)

السيد يونس اليعقوبي.

السيد مح د اليعقوبي.

بكتابة     : القانوني  اإليداع  تم 

التجالية  باملحك ة  الضبط 

أكتوار   25 بتاليخ  بالدالالبيضاء 

2022 تحت لقم 882689.
)موجز للنشر

253 P

شركة كيغالن كونستريكسيون 
ش.ذ.م.م

لأس الها : 100.000.00 دلهم

مقرها اإلجت اعي : بالرااط حسان 3 
زنقة صفرو

تفويت الحصص بدون مقابل
ب ثابة) توثيقي  عقد  ب قت�سى 

اإلستثنائي) العام  الج ع  محضر 

محرل من طرف األستاذة لبنى الجايي)

مقابل) بدون  فوتت  بالرااط  موثقة 

السيدة س يرة  ريبش لفائدة السيد)

حصة) (985 بن و�سى) ياسين  مح د 

والسيدة) بن و�سى  أحالم  وارنسة 

لكل) حصة  (892 بن و�سى) ياس ينة 

واحد منه ا.

باملحك ة) ( ( (: تم اإليداع القانوني)

التجالية بالرااط بتاليخ فاتح نوف ن3ر)

2022)تحت لقم)8520.

254 P

STE.JOE PUB
SARL AU

ت ديد غرض الشركة
الج ع) اجت اع  ب قت�سى محضر 

بتاليخ املنعقد  العادية  غير   العام 
تقرل) الرااط  في  (2022 سبت 3ر) (22   

ما يلي):

بإضافة) الشركة  غرض  توسيع 

الشركة) نشاط  إلى  التالي  النشاط 

ج يع) على  والنقش  واإلعالن 

الدعامات.

باملحك ة) ( ( (: )تم اإليداع القانوني)

التجالية بالرااط تحت لقم)8680)في)

7)نوف 3ر)2022.

255 P

STE. SGEM
SARL AU

حل الشركة
الج ع) اجت اع  ب قت�سى محضر 
 25 العام غير العادية املنعقد بتاليخ)
أغسطس)2022)في ت الة تقرل ما يلي:)
وتعيين) مبكر  وقت  في  الشركة  حل 
السيد موالي ادليس العث اني ك دير)
للتصفية وتحديد عنوان التصفية في)

858)أوالد مطاع قطاع)1)ت الة.
باملحك ة) ( ( (: تم اإليداع القانوني)
التجالية بالرااط تحت لقم)7784)في)

3)أكتوار)2022.
256 P

 STE.COMPAUDIT
CONSULTING

SARL AU
نقل املقر

الج ع) اجت اع  ب قت�سى محضر 
بتاليخ املنعقد  العادية  غير   العام 
تقرل الرااط  في  (2022 أبريل) (20   

)ما يلي):
إلى) للشركة  اإلجت اعي  املقر  نقل 
العنوان التالي املحل لقم)7،)زنقة دكال)
الطابق) بس ة  إقامة  (3 الشقة) لقم 

األول حي املحيط الرااط.
باملحك ة) ( ( (: )تم اإليداع القانوني)
 92873 التجالية بالرااط تحت لقم)

في)7)سبت 3ر)2022.
257 P

STE. KASSITA ART
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها : 10.000 دلهم

املقر اإلجت اعي : لقم 15 شالع 
األبطال لقم 8 أكدال الرااط

فسخ مسبق للشركة
الوحيد) الشريك  قرال  ب وجب 

للشركة) (2022 أكتوار) (17 بتاليخ)

املس اة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

لأس الها) (KASSITA ART SARL

دلهم مقرها لقم 15 شالع  (10.000

األبطال لقم 8 أكدال الرااط، تقرل 

ما يلي :

فسخ مسبق للشركة.
ميلودي  يونس  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.
تم تحديد العنوان التالي لقم 15 
شالع األبطال لقم 8 أكدال الرااط 

ك كان لتصفية الشركة. 
(((: القانوني) اإليداع  تم  وقد 
بتاليخ بالرااط  التجالية   باملحك ة 

 2)نوف ن3ر2022)تحت لقم)129920 
للسجل التجالي لقم)189165.

258 P 

STE. EMNA MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تعديل القانون الدا لي للشركة

محرل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (27 بالرااط بتاليخ)
تعديل القانون الدا لي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخاصيات التالية):
نشاط) موضوع  في  التعديل 

الشركة إلضافة األنشطة التالية):
تغدية عامة.
محل بقالة.

التداول.
من القانون) (3 (: تعديل الفصول)

الدا لي للشركة.
للشركة:))) القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة التجالية بالرااط تحت لقم)

.130181
259 P

STE. MH2A TRAVAUX
S.A.R.L

شركة) من  استثنائي  لقرال  تبعا   
شركة) (MH2A TRAVAUX SARL
مقرها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
اإلجت اعي دوال سيدي لغليمي ج اعة)
دزوز العطاوية قلعة السراغنة قد تم)
حل الشركة من طرف املسير السيد)
عبد العزيز الشاعج وذلك منذ اليوم.
القانوني) اإليداع  تم  حيث 
باملحك ة اإلبتدائية لقلعة السراغنة)
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (31 يوم)
التجالي) السجل  لقم  (885/2022

.1257
260 P
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STE. ASFAR SARGHINI
S.A.R.L A.U

على) (2022 أكتوار) (27 يوم) تم 

الج ع) صباحا  العاشرة  الساعة 

 ASFAR لشركة) اإلستثنائي  العام 

SARGHINI S.A.R.L A.U))شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لأس الها)200.000.00)دلهم ومقرها)

اإلجت اعي مركز العطاوية كراج لقم)

السراغنة حيث) العطاوية قلعة  (16

تم ما يلي:

العاطفي) باشة  السيدة  باعت 

عبد) للسيد  سهم  (2000 حصة)

لبطاقة) الحامل  العاطفي  الناصر 

.EV802588(التعريف الوطنية لقم

الناصر) عبد  السيد  تعيين 

وتوقيع) الشركة  لتسيير  العاطفي 

ج يع الوثائق.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 2 يوم) السراغنة  لقلعة  اإلبتدائية 

نوف ن3ر)2022)تحت لقم)2022/852 

لقم السجل التجالي)3093.

261 P

STE. EL AATIFI TRANSFERT
S.A.R.L A.U

على) (2022 أكتوار) (27 يوم) تم 

الج ع) صباحا  العاشرة  الساعة 

 EL AATIFI العام اإلستثنائي لشركة)

شركة)  TRANSFERT S.A.R.L A.U

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

دلهم) (100.000.00 لأس الها) وحيد 

بوستة تجزئة  اإلجت اعي  ومقرها 

السراغنة) قلعة  العطاوية  (8 لقم) (II

حيث تم ما يلي:

العاطفي) باشة  السيدة  باعت 

عبد) للسيد  سهم  (1000 حصة)

لبطاقة) الحامل  العاطفي  الناصر 

.EV802588(التعريف الوطنية لقم

الناصر) عبد  السيد  تعيين 

وتوقيع) الشركة  لتسيير  العاطفي 

ج يع الوثائق.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   اإلبتدائية 

2)نوف 3ر)2022)تحت لقم)2022/850 
لقم السجل التجالي)3031.

262 P

STE. BENACER CAR
S.A.R.L A.U

على) (2022 أكتوار) (28 يوم) تم 

الج ع) صباحا  العاشرة  الساعة 

 BENACER العام اإلستثنائي لشركة)

ذات) شركة   CAR S.A.R.L A.U

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
لأس الها)500.000.00)دلهم ومقرها)
 80 لقم) (II بوستة) تجزئة  اإلجت اعي 

تم) حيث  السراغنة  قلعة  العطاوية 

ما يلي:

العاطفي) باشة  السيدة  باعت 

عبد) للسيد  سهم  (5000 حصة)

لبطاقة) الحامل  العاطفي  الناصر 

.EV802588(التعريف الوطنية لقم

الناصر) عبد  السيد  تعيين 

وتوقيع) الشركة  لتسيير  العاطفي 

ج يع الوثائق.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم) السراغنة  لقلعة   اإلبتدائية 

2)نوف 3ر)2022)تحت لقم)2022/851 
لقم السجل التجالي)3881.

263 P

ديوان األستاذ  ليل متحد

موثق بوجدة

شالع مح د الخامس إقامة ال3ركة الطابق)

األول لقم)6 

الهاتف):)0536.70.44.66

كوغ انكاد
الشركة ذات املسؤلية املحدودة 

ش.ذ.م.م
لأس الها اإلجت اعي : 100.000.00 

دلهم
لقم السجل التجالي : 80151

مقرها اإلجت اعي : بوجدة إقامة 

لعلج طريق ابن مرين الطابق الثاني 

شقة لقم 15

تأسيس

من) حرل  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

موثق) متحد  األستاذ  ليل  طرف 

 2022 سبت 3ر) (3 بتاليخ) بوجدة 

سبت 3ر) (15 بتاليخ) بوجدة  مسجل 

2022)سجل اإليداع لقم)26588)تم)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة امل يزات ارتية):

التس ية):))كوغ انكاد ش.ذ.م.م.

هذه) تقوم  (: اإلجت اعي) الهدف 

بالخالج) أو  باملغرب  سواء) الشركة 

بالع ليات ارتية):

اإلنعاش العقالي.

تشييد البنايات.

إقامة) بوجدة  اإلجت اعي:) املقر 

لعلج طريق ابن مرين الطابق الثاني)

شقة لقم)15.

املساه ين) قدم  (: املساه ات)

للشركة املساه ات التالية):

 500 امساعد) لضوان  السيد 

حصة إجت اعية.

 500 عزيزي) الكريم  عبد  السيد 

حصة إجت اعية.

املج وع):)1000)حصة إجت اعية.

(: اإلجت اعي) الرأس ال 

في مبلغ) الرأس ال اإلجت اعي محدد 

إلى) مقس ة  دلهم  (100.000.00

1000)حصة من فئة)100)دلهم لكل)

واحدة تقسم على الشكل التالي):

امساعد) لضوان  السيد 

50.000.00)دلهم.
عزيزي) الكريم  عبد  السيد 

50.000.00)دلهم.

املج وع):)100.000.00)دلهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

امساعد) لضوان  السيد  من  كل 

والسيد عبد الكريم عزيزي بصفته ا)

املذكولة) للشركة  وحيدان  مسيران 

ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني):)بكتابة ضبط))

بتاليخ بوجدة  التجالية   املحك ة 

 28)أكتوار)2022)تحت عدد)1688.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ  ليل متحد

264 P

مكتب األستاذ ازويري زهير

موثق

زاوية شالع الدلفوفي وزنقة مح د قري ع الة)

بلحسين))فوق مقهى الشان اليزي)

)الطابق الثاني مكتب لقم)6)زجدة

الهاتف):)05.36.68.18.10

فاكس):)05.36.68.18.12

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE

 LOTISSEMENT ALLAL EL
FASSI S.C.I

العام) الج ع  مداولة  ب قت�سى 
 8 بتاليخ) استثناءا  املنعقد  العادي 
نوف ن3ر2022)وضعت نسخة أصلية)
من محضره ب كتب األستاذ ازويري)
في) الشركاء) اليوم  نفس  في  زهير،)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
 SOCIETE CIVILE واملس اة)
 IMMOBILIERE LOTISSEMENT
لأس الها) (ALLAL EL FASSI S.C.I
مقرها) والكائن  دله ا  (100.000.00
 18 لقم) بولسعيد  زنقة  بوجدة 

بالطابق األول قرلوا ما يلي):
وفاة السيد بالوي عي�سى شريك في)
 250 الشركة املذكولة أعاله وتوزيع)
 100.00 بقي ة) إجت اعية  حصة 
كان) التي  الواحدة،) للحصة  دله ا 
ي لكها في الشركة املذكولة أعاله على)
ولثته السيد بالوي مح د والسيدات)
الزلوقي فاتحة،)بالوي س يرة،)بالوي)
صالحة) بالوي  بشرى،) بالوي  زكية،)

واالوي حنان.
السيد) صالحية  ت ديد  أيضا 
لكناني لحال ك سير للشركة وتعيين)
السيد بالوي مح د والسيدة بالوي)
غير) ملدة  للشركة  ك سيرين  زكية 

محدودة.
تنقيح النظام األسا�سي للشركة.

الفصول) تغيير  لذلك  تبعا  تم 
07،06)و16)من القوانين التنظي ية)

للشركة.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  ( الضبط)
بتاليخ) (1762 عدد) تحت   بوجدة 

9)نوف ن3ر)2022.
للخالصة واإلشالة

األستاذ ازويري زهير

265 P
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مكتب األستاذ ازويري زهير

موثق

زاوية شالع الدلفوفي،)وزنقة مح د قرى،)ع الة)

بلحسين))فوق مقهى الشان اليزي)

الطابق الثاني مكتب لقم)6)-)وجدة.

الهاتف):)0536.68.18.10 / 0536.68.18.12

LES JARDIN DE BENI DRAR
SARL

العام) الج ع  مداولة  ب قت�سى 

بتاليخ) استثناءا  املنعقد  العادي 

نسخة) وضعت  (،2022 نوف 3ر) (8

أصلية من محضره ب كتب األستاذ)

ازويري زهير،)في نفس اليوم الشركاء)

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

 LES JARDINS DE BENI (: واملس اة)

دله ا) (100.000 لأس الها) (DRAR

بوجدة،) االجت اعي  مقرها  والكائن 

بالطابق) (،18 لقم) سعيد  بول  زنقة 

األول.

قرلوا ما يلي):

السيد بالوي عي�سى شريك) وفاة 

وتوزيع) أعاله  املذكولة  الشركة  في 

 100 بقي ة) اجت اعية  حصة  (250

كان) التي  الواحدة،) للحصة  دله ا 

ي لكها في الشركة املذكولة أعاله على)

ولثته السيد بالوي مح د والسيدات)
الزلوقي فاتحة،)بالوي س يرة،)بالوي)

بشرى،)بالوي صالحة واالوي حنان.

السيد) صالحية  ت ديد  أيضا 

لكناني لحال ك سير للشركة وتعيين)
السيد بالوي مح د والسيدة بالوي)

غير) ملدة  للشركة  ك سيرين  زكية 

محدودة.

تنقيح النظام األسا�سي للشركة.

تم تبعا لذلك تغيير الفصول)06،)

التنظي ية) القوانين  من  (16 و) (،07

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ) (،1763 عدد) تحت  بوجدة 

.2022/11/09
للخالصة واإلشالة

األستاذ):)ازةيري زهير

266 P

ML LINK 
   SARL
ش م م 

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)07/09/2022   

تأسيس شركة بالصفات.
)التالية):

1)-)الصفة القانونية):)شركة ذات)
املسؤولية املحدودة.

 ML LINK االجت اعي) اللقب 
.SARL

دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (- (3
موزعة على)1000)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة الواحدة.)
 90 الع الة) (: املقر االجت اعي) (- (8
شقة لقم)5)زنقة موالي عبد الرح ان))

 ريبكة.)))))))
االستيراد الشركة:) موضوع  (- (5 

و التصدير,)التجالة.
يعود تسيير الشركة) التسيير:) (- (6
إلى السيد بامعروف معروف والسيد)

اح د السعيد عث ان.
7)-)الشركاء):

 500 (: السيد بامعروف معروف) (
حصة.

((((: عث ان) السعيد  اح د  السيد 
500)حصة.

من فاتح يناير) السنة املالية:) (- (8
إلى نهاية شهر ديس 3ر.)

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 
 832 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ)20/09/2022. 
السجل التجالي لقم):)7797.

267 P

SALAMAT SERVICES
SARL AU

ش م م ش و 
تأسيس

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)06/09/2022 

تأسيس شركة بالصفات التالية:
1)-)الصفة القانونية):)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

2)-)اللقب االجت اعي):

 SALAMAT SERVICES SARL  

.AU

دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (- (3

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100)دلهم للحصة الواحدة.)
8)-)املقر االجت اعي):)الطابق االول)

الرقم)230)حي الياس ينة)1) ريبكة.

5)-)موضوع الشركة:)نقل البضائع)

الغاز) قنينات  ,بيع  الغير) لحساب 

بالج لة.

يعود تسيير الشركة) التسيير:) (- (6

إلى السيد باعية ابراهيم و أو السيد)

باعية مح د.

7)-)الشركاء:)السيد باعية ابراهيم)

1000)حصة.

8)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى نهاية شهر ديس 3ر.)

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

 861 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ)29/09/2022. 

السجل التجالي لقم):)7833.

268 P

SI EXPO
SARL AU

ش م م ش و

تأسيس
العام) الج ع  ب قت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد يوم)20/08/2022 

تأسيس شركة بالصفات التالية):

1)-)الصفة القانونية:)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 SI EXPO (: االجت اعي) اللقب 

 .SARL AU

دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (- (3

موزعة على)1000)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة الواحدة.)

الع الة لقم) (: املقر االجت اعي) (- (8
90)شقة)5)زنقة))موالي عبد الرح ان)

 ريبكة.

توزيع) (: الشركة) موضوع  (- (5

أو) مختلفة  ( أع ال) مقاول  السلع,)

البناء,)االستيراد والتصدير,)الفالحة.

يعود تسيير الشركة) التسيير:) (6-

إلى السيد ابن الودوق سعيد.
السيد ابن الودوق) (: الشركاء) (- (7

سعيد)1000)حصة.

8)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى نهاية شهر ديس 3ر.)

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

 886 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ)23/09/2022. 

السجل التجالي لقم):)7813.

269 P

SM SCHOLARS PRIVE
   SARL 

ش م م

تأسيس
العام) الج ع  ب قت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد يوم)30/08/2022   

تأسيس شركة بالصفات))التالية):

1)-)الصفة القانونية):)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

2)-)اللقب االجت اعي):

 SM SCHOLARS PRIVE SARL 

دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (- (3

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100)دلهم للحصة الواحدة)

8)-)املقر االجت اعي):)الرقم)36 80 
زنقة الح ام  ريبكة).)))))))

الدعم) (: الشركة) موضوع  (- (5

املدل�سي،)االستيراد و التصدير.

يعود تسيير الشركة) التسيير:) (- (6

والسيدة) املختال  طياف  السيد  إلى 

سعيدي سالة.

-7)الشركاء):)السيد طياف املختال:)

500)حصة.

 500 (: سالة) سعيدي  السيدة 

حصة.

يناير) ( من فاتح) السنة املالية:) (8-

إلى نهاية شهر دجن3ر)

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

السجل) (21/09/2022 بتاليخ) (838

التجالي لقم):)7805.

270 P
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TB EXPO
SARL AU

ش م م ش و
تأسيس

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)03/10/2022 

تأسيس شركة بالصفات التالية):
1)-)الصفة القانونية:)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 TB EXPO (: 2)-)اللقب االجت اعي)

.SARL AU
دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (- (3
فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100)دلهم للحصة الواحدة)
حي) (1315 (: االجت اعي) املقر  (- (8

القدس)1) ريبكة
مقاول) (: الشركة) موضوع  (- (5
البستنة،) البناء،) أو  مختلفة  أع ال 
التنظيف، والتصدير،)  االستيراد 

التجالة،)الكهرااء)الصناعية.)
يعود تسيير الشركة) التسيير:) (- (6

إلى السيد بولايط طالق.
7)-)الشركاء):)السيد بولايط طالق)

1000)حصة.
8)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى نهاية شهر ديس 3ر.)
املحك ة) (: القانوني) اإليداع 
لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 
السجل) (17/10/2022 بتاليخ) (500

التجالي لقم:7873.
271 P

TRAV EXPERT MAROC H
SARL AU

ش م م ش و
تأسيس

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
 االستثنائي املنعقد يوم)07 /06/ 2022

تأسيس شركة بالصفات التالية):
1)-)الصفة القانونية:)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 TRAV (: االجت اعي) اللقب  (-

EXPERT MAROC H SARL AU

دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (- (3

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100)دلهم للحصة الواحدة)
بني) زنقة  (: االجت اعي) املقر  (- (8

152)دلب ولد العروي) حسان الرقم)

 ريبكة.
مقاول) (: الشركة) موضوع  (- (5

البناء,تنظيف) أو  مختلفة  ( أع ال)

واجهات املحالت و املخازن و الشقق,)

التجالة).

يعود تسيير الشركة) التسيير:) (- (6

إلى السيد بخريس مصطفى).

بخريس) السيد  (: الشركاء) (- (7

مصطفى)1000)حصة.

من فاتح يناير) السنة املالية:) (- (8

إلى نهاية شهر ديس 3ر.)

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

السجل) (27/09/2022 بتاليخ) (853

التجالي لقم):)7823.

272 P

YOUKITO
   SARL

ش م م

تأسيس
العام) الج ع  ب قت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد يوم)21/07/2022   

تأسيس شركة بالصفات التالية):

1)-)الصفة القانونية):)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

 YOUKITO (: االجت اعي) اللقب 

.SARL

دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (-

موزعة على)1000)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة الواحدة)

 90 الع الة) (: املقر االجت اعي) (- (8
شقة لقم)5)زنقة موالي عبد الرح ان))

 ريبكة).)))))))

5)-)موضوع الشركة):)االستيراد و)

التصدير.

يعود تسيير الشركة) التسيير:) (- (6

إلى السيد ولجي س ير والسيدة منصر)

هند.

7)-)الشركاء):

)السيد ولجي س ير:)510)حصة.

السيدة منصر هند):))))890)حصة.

8)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى نهاية شهر ديس 3ر)

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

 368 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ)09/08/2022 

السجل التجالي لقم):)7739.

273 P

HQ EXPO
SARL AU

ش م م ش و  

تأسيس
العام) الج ع  ب قت�سى  تم 

يوم)) املنعقد  االستثنائي 

شركة) تأسيس  (23/06/2022

بالصفات التالية):

1)-)الصفة القانونية):)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 H Q  -2)اللقب االجت اعي):))

.EXPO SARL AU

دلهم) (100.000 (: الرأس ال) (- (3

موزعة على)1000)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة الواحدة.)

 10 زنقة) (3 (: املقر االجت اعي) (- (8

ع الة))26)حي ال3ريك  ريبكة.

إصالح) (: الشركة) موضوع  (- (5

مقاعد السيالات.

يعود تسيير الشركة) التسيير:) (- (6

إلى السيد قربي حسن.

7)-)الشركاء):)السيد قربي))حسن)

1000)حصة.

8)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى نهاية شهر ديس 3ر.)

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

السجل) (20/09/2022 بتاليخ) (833

التجالي لقم):)7799.

274 P

ABK EXPO
 SARL AU
ش م م ش  و

تعديل
العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)09/09/2022 

تعديل ما يلي):)))))))))))
1)-)تعديل نشاط الشركة بإضافة)

منعش عقالي وحذف التجالة.
األسا�سي) القانون  تحيين  (- (2

للشركة.)
املحك ة) (: القانوني) اإليداع 
 515 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ)21/10/2202.
السجل التجالي):)5207.

275 P

CASH QY7
 SARL
ش م م

انشاء فرع للشركة
العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
يوم)) املنعقد  االستثنائي 
23/05/2022)تعديل ما يلي):))))))))))))

 99 (: في) للشركة  فرع  إنشاء) (- (1
تجزئة الحوض حي الرياض  ريبكة.

تحويل) (: الشركة) موضوع  (- (2
األموال.)))

3)-)التسيير):)تعيين السيدة قبالي)
حنان ك سيرة وحيدة))للشركة.

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 
 803 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ)07/09/2022.
السجل التجالي):)7775.

276 P

ACT4 CITY
SARL AU

ش م م ش و
تصفية الشركة

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
االسثتنائي املنعقد يوم)15/06/2022 

مايلي):)
الحسابات) بيان  على  املوافقة  (-

الختامية للتصفية.)



21599 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

)-)تصفية الشركة باإلج اع.)

للشركة) النهائية  التصفية  (- ( 

و ت3رئة ذمة املصفي.

ك قر) االجت اعي  املقر  تحديد  (-

للتصفية.

املحك ة) (: القانوني) االيداع 

  898 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ)13/10/2022.

السجل التجالي):)6885

277 P

ZANJEB TRAVAUX
SARL AU

ش م م ش  و

حل الشركة
العام) الج ع  ب قت�سى  تم 

االسثتنائي املنعقد يوم)09/02/2017 

مايلي):

-)حل الشركة باالج اع.

عث ان) زنالي  السيد  تعيين  (-

ك صفي الشركة.

املحك ة) (: القانوني) االيداع 

لقم)) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

82/2017))بتاليخ)08/03/2017.

السجل التجالي عدد)1061.

278 P

 SERVICES PROFESSIONNEL

 AUTOMATIVE A.B
SARL AU 

ش م م ش  و
حل الشركة

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 

االسثتنائي املنعقد يوم)03/08/2022 

مايلي):

-)حل الشركة باالج اع.

-)تعيين السيد عبيدات املصطفى)

ك صفي الشركة.

املحك ة) (: القانوني) االيداع 

  805 ( االبتدائية بخريبكة تحت لقم)

بتاليخ))08/09/2022.

السجل التجالي عدد)5407.

279 P

MES SERVICES
SARL AU

ش م م ش  و
حل الشركة

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
االسثتنائي املنعقد يوم)07/10/2014 

مايلي):
-)حل الشركة باالج اع.

سعيد) حروب  السيد  تعيين  (-
ك صفي الشركة.

املحك ة) (: القانوني) االيداع 
لقم)) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

53/2015))بتاليخ))03/03/2015.
السجل التجالي عدد)1323.

280 P

CHOUBIL EXPO 
SARL AU

ش م م ش  و
حل الشركة

العام) الج ع  ب قت�سى  تم 
االسثتنائي املنعقد يوم)08/07/2022 

مايلي):
-)حل الشركة باالج اع.

شوعيب) عبيد  السيد  تعيين  (-
ك صفي الشركة.

املحك ة) (: القانوني) االيداع 
  380 لقم) تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاليخ))19/08/2022.
السجل التجالي عدد)3689.

281 P

WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE AT AUDIT

TEL(:(05.22.48.47.24

STE BAXTER MOROCCO
SARL

نقل املقر االجت اعي
تعيين مدير مساعد جديد

ب وجب محضر اجت اع الج عية)
شركة) شركاء) اتخذ  الع ومية 
(،BAXTER MOROCCO SARL
لساسفة) الدالالبيضاء،) في  الكائنة 
العالي) الطريق  الصناعية  املنطقة 

اقامة)1077أ)،)الطابق الثاني.

(،225653 لقم) التجالي  السجل 
القرالات التالية):

نقل املقر الرئيس ي لشركة الى)28 
شالع مسيرة الخضراء)الطابق الثالث)

لقم)11،)الدالالبيضاء.
 IVAN METELEVIK(تعيين))السيد

ك دير مشالك ملدة غير محدودة.
النظام) في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
التجالية بالدالالبيضاء)بتاليخ)8)نون3ر)

2022،)برقم)888389.
282 P

 STE BULL WARRIOS
SECURITY

SARL AU
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
في) املسجل  (،2022 اكتوار) (25  
تم) (،2022 اكتوار) (26 الرااط بتاليخ)
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بامل يزات التالية):
 STE BULL WARRIOS(:(التس ية

.SECURITY SARL AU
املقر التجالي):)لقم)1802،)تجزئة)
سيدي عبد هللا قطاع الفتح العيايدة)

سال.
املوضوع):)الحراسة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد مح د زيزاوي.
دلهم) (100.000 (: الراس ال)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقس ة 
دلهم للحصة الواحدة موزعة) (100

ك ا يلي):
 1000 (... زيزاوي) مح د  السيد 

حصة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسال،) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
لقم) تحت  (،2022 نون3ر) (11 بتاليخ)

.36981
283 P

 STE CREATIONS BY SH
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
 3)أكتوار)2022)بالرااط،)تم تاسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد التي تح ل الخصائص)

التالية):
 STE CREATIONS BY (: التس ية)

.SH SARL AU
صالون) (: االجت اعي) الهدف 

الحالقة للنساء)او الرجال.
مؤسسة العناية بالج ال.

لاس الها):)100.000)دلهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
شالع) (19 لقم) (: االجت اعي) املقر 
السوي�سي) كم  (7.5 السادس) مح د 

الرااط.
التسيير):)لخليفية سعيدي املزداد)
الحامل) (،1970 يناير) فاتح  بتاليخ 
(،AB708621 للبطاقة الوطنية لقم)
الساكن دلب ا يال زنقة لالاغني ة)

لقم)127)سال.
تم) (: لقم) التجالي  السجل 
التسجيل بالسجل التجالي باملحك ة)
نون3ر) (2 بتاليخ) بالرااط  التجالية 
لقم) (163745 لقم) تحت  (،2022

االيداع)129935.
284 P

شركة كاش إكسبرس أرفود 
شركة ذات مسؤولية محدودة

لاس الها):)100.000)دلهم
مقرها االجت اعي):)93)مكرل شالع)

موالي اس اعيل ألفود
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
انعقد الج ع العام) (،2022  8)يونيو)

غير العادي وقرل ما يلي):
قبول تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية) التصفية  عن  االعالن 
للشركة.

إعفاء)السيدة كرموش نعي ة من)
مهامها ك صفية لشركة.
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لدى) القانوني  االيداع  تم  لقد 

املحك ة االبتدائية مليدنة الراشيدية)

تحت لقم) (،2022 اكتوار) (26 بتاليخ)

.1367

285 P

 STE GROUPE SCOLAIRE LE

RIVAGE PRIVE
SARL

RC(N° : 125875

تفويت حصص الشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرل بت الة)

الج ع) قرل  (،2022 أكتوار) (20 في)

 GROUPE لشركة) االستثنائي  العام 

(،SCOLAIRE RIVAGE PRIE
دلهم،) (100.000 لاس الها) ش.م.م.،)

 108 مقرها االجت اعي في الصخيرات)

اقامة مولان وحدة)R2 1)ما يلي):

التي) اجت اعية  حصة  (250 نقل)

الى) السيد اوشروخ ج ال  في حوزة 

السيد اوشروخ عبد الكبير.

بالتالي مج وع الحصص) وأصبح 

االجت اعية الجديدة):

السيد اوشروخ عبد الكبير)1000 

حصة اجت اعية.

 GROUPE شركة) فان  ولذلك 

(،SCOLAIRE LE RIVAGE PRIVE

املسؤولية) ذات  شركة  أصبحت 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

لدى) القانوني  االيداع  تم  لقد 

 08 املحك ة االبتدائية بت الة بتاليخ)

نون3ر)2022،)تحت لقم)9239.
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 STE ECLAIRE SALLE

POLYVALENTE

SARL AU
CAPITAL : 200.000 DHS

 SIEGE : LOT1 LAAYAYDA(ZONE

INDUSTRIELLE AVIATION SALE

بتاليخ) عقد  اص   ب وجب 

20)يونيو)2022،)قام السيد بوج عة)

نصر الدين بتحويل)1000)حصة من

تلك التي ي تلكها في لاس ال شركة) (

(،(ACLAIRE SALLE POLYVALENTE

الشركة ذات املسؤولية محدودة.

ذات الشريك الوحدي الى السيد)

ب وجب) وافق  الذي  مح د،) الحافي 

الض انات القانونية والفعلية.

غير) العامة  الج عية  قرلت 

العادية في)21)يونيو)2022 :

املوافقة على عقد تحويل االسهم)

املشال اليها.

وبعد هذه املوافقة وهذا القرال،)

على) الشركة  لاس ال  توزيع  أصبح 

الدين) نصر  السيد  (: التالي) الشكل 

بوج عة)1000)حصة.

السيد الحافي مح د)1000)حصة.

ب ا مج وعه)2000)حصة.

شكل) في  التغيير  على  املوافقة 

مسؤولية) ذات  شركة  الى  الشركة 

محدودة بعدة شركاء.

 6 (،2 املوافقة على تعديل البنود)

و7)من النظام االسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بسال في)

13)اكتوار)2022،)تحت لقم)938.
ب ثابة مقتطف وايان
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STE O.M.F.R MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لاس الها : 100.000 دلهم

تاسيس شركة
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تاسيس) بت الة،) (2022 أكتوار) (5 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالصفات التالية):

 STE O.M.F.R. (: التس ية)

.MAROC SARL AU

(،2 لقم) شقة  (: االجت اعي) املقر 

الع الة لقم)21)تجزئة بولاس ت الة.

تركيبات) أشغال  (: الهدف)

وأشغال) البناء) أشغال  كهراائية،)

متعددة.

ب لغ) حدد  (: الشركة) لاس ال 

 1000 دلهم مقس ة على) (100.000

 100 قي ة الحصة الواحدة) حصة،)

مح د) وهبي  السيد  ي تلكها  دلهم،)

بقي ة)1000)حصة.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجالي.

وهبي) الشركة  يسير  (: التسيير)

مح د.
سجلت الشركة بالسجل التجالي)

لل حك ة االبتدائية بت الة تحت لقم)

.137627
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 STE  MALITRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لاس الها : 100.000 دلهم

تاسيس شركة
  17 بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

تاسيس) تم  بت الة،) (2022 أكتوار)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالصفات التالية):

 STE MAMITRAV (: التس ية)

.SARL AU

(،2 لقم) شقة  (: االجت اعي) املقر 

الع الة لقم)21)تجزئة بولاس ت الة.

واشغال) البناء) أشغال  (: الهدف)

متعددة وايع اللوازم املدلسية.
ب لغ) حدد  (: الشركة) لاس ال 

 1000 دلهم مقس ة على) (100.000

الواحدة) الحصة  قي ة  حصة،)

ي تلكها السيد الحسن) دلهم،) (100

معزوزي بقي ة)1000)حصة.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجالي.

الحسن) الشركة  يسير  (: التسيير)

املعزوزي..
سجلت الشركة بالسجل التجالي)

لل حك ة االبتدائية بت الة تحت لقم)

.137625
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شركة كوفوار شاوية
تحيين القانون األسا�سي

سجل تجالي عدد 1089 سطات
سجل تجالي لقم : 1089 سطات

(،2022 سبت 3ر) (12 بتاليخ)
«كوفوال) شركة) في  املساه ون 
االجت اعي) مقرها  ش.م.م.،) شاوية»)
قرلوا) العيدي،) زواوكة سيدي  دوال 
في ج ع عام غير عادي مستدعى من)
القانون) تحيين  املتصرف،) طرف 

االسا�سي للشركة.
ملتوني،) مح د  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الوحيد) املسير  (،BE737495 لقم)
للشركة ملدة)6)سنوات،)بعد استقالة)
ابتسام) السيدة  السابقة  املسيرة 

ملتوني.
توزيع الراس ال):)

(.... ملتوني) مح د  السيد 
8.898.800)دلهم.

السيد ابتسام ملتوني)....)551.200 
دلهم.

(.... لزليقي) ج عة  السيدة 
150.800)دلهم.

املج وع).....)9.200.000)دلهم
 1089 لقم) التجالي  السجل 

سطات.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
نون3ر) (8 بتاليخ) بسطات  االبتدائية 

2022،)تحت لقم)1337/22.
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 STE KARIM EVENTS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

لاس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : ت الة 23 املسيرة 

1ن حي الصناعي
السجل التجالي لقم : 112353 

الرااط
لفع لاس ال الشركة واضافة الشعال 

التجالي
ب قت�سى))عقد عرفي مؤلخ بت الة)
تحرير) تم  (،2022 أغسطس) (8 في)
لشركة) الوحيد  الشريك  محضر 
قرل والذي  (،KARIM EVENTS 

)ما يلي):
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ب بلغ) الشركة  لاس ال  لفع 

بذلك) لينتقل  دلهم،) (2.900.000

 3.000.000 دلهم الى) (100.000 من)

حصة) (29.000 بخلق) وذلك  دلهم،)

اس ية) بقي ة  جديدة  اجت اعية 

واحدة) لكل  دلهم  (100 في) محددة 

منها،)تم اكتتابها وتحريريها عن طريق)

الحسابات الجالية للشركاء.

للشركة) التجالي  الشعال  اضافة 

.PLAIS ANNAKHIL(:(هو

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

اكتوار) (25 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت لقم)129688.

 112353 لقم) التجالي  السجل 

باملحك ة التجالية بالرااط.
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STE VARIOSERV
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
RC 163909

املؤلخ) ( ب قت�سى محضر الشركة)

بتاليخ)5)اكتوار)2022،)تقرل تاسيس)

(،VARIOSERV اسم) تح ل  شركة 

محدودة  اصيتها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):

شركة) (VARIOSERV (: التس ية)

ذات مسؤولية محدودة.

الشركة ت الس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب و الجه.

استغالل الفنادق وتسييرها.

تسيير واستغالل) مقاول تشغيل،)

املطاعم والحانات.

الشركة) مقر  (: االجت اعي) املقر 

شالع) (85 (: التالي) العنوان  في  حدد 

فرنسا شقة لقم)8)اكدال الرااط.

املدة القانونية):)تاسست الشركة)

تاليخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التاسيس النهائي لها.

لاس ال) (: االجت اعي) الراس ال 

 100.000 مبلغ) في  حدد  الشركة 

دلهم،)قس ت الى)100)حصة بقي ة)

كليا) دفعت  حصة  لكل  دلهم  (100

وي ثل مساه ة أنجزت نقدا لفائدة)

الشركة من طرف الشريكان السيد)

مسي ان فيليب كالل والسيدة زينب)

االزمي.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

حصة للشريك) (900 وتخصص منها)

الشريك) حصة  و100) االزمي  زينب 

مسي ان فيليب كالل.

الشركة) يسر  (: التسيير)

كالل،) فيليب  مسي ان  السيد 

بتاليخ) مزداد  الجنسية  ( سويسري)

1955/07/04،)لقم جواز السفر لقم)

.X1318028

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 

بتاليخ (8766 لقم) تحت   بالرااط 

 9)نون3ر)2022.
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شركة اتيس دفلوبمو

(،2022 أكتوار) (11 تاليخ) في  تم 

في) العادي  غير  العام  الج ع  عقد 

الرااط تم تقرير ما يلي):

من) للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

زنقة موالي) (8 لقم) شقة  (30 ع الة)

اح د لوكيلي حسان الرااط الى أمل)

3)بلوك م لقم)20)ح ي م الرااط.

ت ديد الغرض االجت اعي):)أع ال)

الطباعة.

النظام) من  (8 (،2 املواد) ( تعديل)

االسا�سي.

سجل) في  القانوني  االيداع  تم 

بتاليخ بالرااط،) التجالية   املحك ة 

 9)نون3ر)2022،))تحت لقم)130120.
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 STE SODAFIJ
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجت اعي : شالع الحسن 

الثاني صوفيا 3، مج ع الهردوزي 

سيدي سلي ان

السجل التجالي لقم : 847

تفويت حصص
املنعقد) العام  الج ع  ب قت�سى 

محضر) تدوين  تم  الشركة،) ب قر 

بقي ة)) حصة  (80 تفويت) مض ونة،)

دلهم عند السيد سلكي عبد) (8000

الطاهري سيدي) السيد  لفائدة  هللا 

لج يع) مالكا  اصبح  الذي  لشيد 

الحصص في لاس ال الشركة.

هللا) عبد  سلكي  السيد  ان  ك ا 

مجلس) أمام  استقالته  بتقديم  قام 

االدالة.

وتم تغيير االطال القانوني للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

الى شركة مسؤولية محدودة بشريك)

وحيد.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بسيدي)

تحت) (،2022 نون3ر) (2 يوم) سلي ان 

لقم)210.
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 STE SDI THERM HICHAM

 EQUIPEMENTS
 SARL

إشعال التعديل
بيع أسهم الشركة،)تعيين املدير،)

توسيع النشاط االجت اعي للشركة،)

وتعديل) (، التجالي) اإلسم  تغيير 

النظام االسا�سي للشركة.

 SDI THERM» (: التس ية)

       »HICHAM EQUIPEMENTS SARL

عقبة) شالع  ( (: االجت اعي) املقر 

30),أكدال) 86),شقة لقم) ع الة لقم)

–)الرااط.

االستثنائي) العام  الج ع  إطال  في 

 SDI THERM HICHAM ( ( لشركة)

EQUIPEMENTS)واملنعقد بتاليخ)21 

مالس)2022،)تقرل ما يلي:))

قرل) (: الشركة) أسهم  بيع 

مح دأوهره ببيع األسهم االجت اعية)

سهً ا من) (50 والتي مج وع عددها)

أصل)100)لصالح السيد هشام أفان.

التوزيع) أصبح  النقل،) هذا  بعد 

على) الشركة  مال  لرأس  الجديد 

النحو التالي:)

الحامل) أوهره  مح د  السيد 

 CIN لبطاقة التعريف الوطنية لقم)

 (50( سي تلك   سين) (I( 276967

سه ا.ً

الحامل) أفان  هشام  السيد 

 CIN لبطاقة التعريف الوطنية لقم)

PX(803573)سي تلك   سين))50) 

سه ا.ً

النقل) بهذا  العام  الج ع  صرح 

أفان) هشام  السيد  على  ويوافق 

 SDI THERM ا لشركة)
ً
بصفته شريك

.HICHAM EQUIPEMENTS

االجت اعي) النشاط  توسيع 

للشركة):)

االستثنائي) العام  الج ع  قرل 

للشركة) االجت اعي  النشاط  توسيع 

بإضافة العناصر التالية):)

االستيراد والتصدير)

املعدات) ج يع  وتصدير  استيراد 

الصناعية.

تغيير اإلسم التجالي.

االستثنائي) العام  الج ع  قرل 

للشركة) التجالي  اإلسم  تغيير 

  SDI  THERM  HICHAM ليصبح)

EQUIPEMENTS

:)بعد املناقشة،)قرل) تعيين املدير)

هشام) السيد  تعيين  العام  الج ع 

غير) لفترة  للشركة  (
ً
شريكا أفان 

محدودة،)و منه تعيين السيد مح د)

)للشركة.
ً
أوهره مديرا

)م ا يخول له التوقيع على ج يع)

الع ليات اإلدالية.)
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أوهره مح د  السيد  توقيع   وان 
سيتم) افان  هشام  السيد  او  (
استخدامه لج يع الع ليات البنكية)

واإلدالية.
تعديل النظام األسا�سي للشركة):

نتيجة العت اد القرالات السابقة،)
قرل الج ع العام استك ال وتعديل)
النحو) على  األسا�سي  النظام  مواد 

التالي):
املواد):-2-1 -3 - 6 - 7 - 12.  

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) التجالي  بالسجل  القانوني 
تحت) بالرااط  التجالية  املحك ة 

الرقم).181309 
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STE ROUDANA TARGANET
SARL

CAPITAL : 140.000 DHS
 RC(N° : 1941 TRIBUNAL(DE 1ER

INSTANCE TAROUDANT
ب قت�سى عقد عرفي بتاليخ فاتح)
العام) الج ع  قرل  (،2022 نون3ر)

االستثنائي لشركة):
(،ROUDANA TARGANET
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن) دلهم،) (180.000 لاس الها)
دلب) (117 برقم) االجت اعي  مقرها 

لحشيش تالودانت.
السعيدي) (: مالحظة وفاة السيد)
(،2022 نوف 3ر) (16 بتاليخ) الحسان 

شريك بشركة لودانة تالكنيت.
تفويت) (: يلي) ما  الشركاء) قرل 
حصص الهالك للولتة الشرعيين على)

الشكل التالي):
السيدة بيوكال مالكة)87)حصة.

 115 فاط ة) البعقيلي  السيدة 
حصة.

 166 هبة) السعيدي  السيدة 
حصة.

 332 ياسين) السعيدي  السيد 
حصة.

وسيتم بالتالي تسيير الشركة من)
طرف السيد بالفردي املصطفى ملدة)

غير محدودة.

منحت) التوقيع  ج يع صالحيات 
والسيدة) املصطفى  بالفردي  لسيد 

بيوكال مالكة.
بذلك تم تعديل القانون االسا�سي)

للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
(،2022 نون3ر) (09 بتاليخ) بتالودانت 

تحت لقم)738.
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ديوان االستاذة  ودال ابتسام
موثقة)

شركة حبوب الوفاء
شركة ذات مسؤولية محدودة
لاس الها : 5.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : بفاس لقم 10 
تجزئة الوفاء الحي الصناعي بنسودة

موثق) محضر  عقد  ب قت�سى 
ابتسام  ودال،) االستاذة  وثقته 
يوليو) (8 (،7 (،6 بتاليخ) موثقة بفاس،)
سبت 3ر و12) (8 (،7 أغسطس و)  و25)
)و)27)أكتوار)2022،)ت ت املصادقة)
من طرف شركاء)شركة))حبوب الوفاء)
في الج ع العام االستثنائي على ما يلي:

وفاة السيدة بناني لطيفة.
وكنتيجة لهذا التغيير فان البند)6 
من القانون االسا�سي عدل وأصبحت)

حصص الشركة على النحو التالي):
السيد) اسم  في  حصة  (11.835

الكوهن مح د سعيد.
السيد) اسم  في  حصة  (11.836

الكوهن عبد الزلاق.
السيد) اسم  في  حصة  (11.836

الكوهن عبد الرحيم.
السيد) اسم  في  حصة  (11.836

الكوهن يونس.
السيدة) اسم  في  حصة  (550

الكوهن فوزية.
السيدة)) اسم  في  حصة  (550

الكوهن حولية.
السيدة)) اسم  في  حصة  (550

الكوهن آسية.
السيدة)) اسم  في  حصة  (550

الكوهن عتيقة.

السيدة)) اسم  في  حصة  (550
الكوهن حسنية.

السيدة)) اسم  في  حصة  (550
الكوهن ليلى.

السيدة)) اسم  في  حصة  (550
الكوهن أمينة.

203)حصة في اسم السيدة بناني)
طالق.

102)حصة في اسم السيدة بناني)
فاط ة الزهراء.

102)حصة في اسم السيدة بناني)
دنيا.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
التجالية بفاس بتاليخ)2)نون3ر)2022،)

تحت لقم)2022/8523.
ب ثابة مقتطف من ديوان
االستاذة  ودال ابتسام

موثقة بفاس
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ديوان االستاذة  ودال ابتسام
موثقة)

شركة مطاحن القرويين
شركة ذات مسؤولية محدودة
لاس الها : 10.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : بفاس الرقم 87 
الحي الصناعي عين الشقف

موثق) محضر  عقد  ب قت�سى 
ابتسام  ودال،) االستاذة  وثقته 
يوليو) (8 (،7 (،6 بتاليخ) موثقة بفاس،)
شبت 3ر و) و12) أغسطس و7،8) و25)
27)أكتوار)2022،)ت ت املصادقة من)
طرف شركاء)شركة مطاحن القرويين)
في الج ع العام االستثنائي على ما يلي:

)وفاة السيدة بناني لطيفة.
وكنتيجة لهذا التغيير فان البند)6 
من القانون االسا�سي عدل وأصبحت)

حصص الشركة على النحو التالي):
السيد) اسم  في  حصة  (23.325

الكوهن مح د سعيد.
السيد) اسم  في  حصة  (23.325

الكوهن عبد الزلاق.
السيد) اسم  في  حصة  (23.325

الكوهن عبد الرحيم.
السيد) اسم  في  حصة  (23.328

الكوهن يونس.

السيدة) اسم  في  حصة  (866
الكوهن فوزية.

السيدة)) اسم  في  حصة  (866
الكوهن حولية.

السيدة)) اسم  في  حصة  (866
الكوهن آسية.

السيدة)) اسم  في  حصة  (866
الكوهن عتيقة.

السيدة)) اسم  في  حصة  (866
الكوهن حسنية.

السيدة)) اسم  في  حصة  (866
الكوهن ليلى.

السيدة)) اسم  في  حصة  (866
الكوهن أمينة.

320)حصة في اسم السيدة بناني)
طالق.

160)حصة في اسم السيدة بناني)
فاط ة الزهراء.

160)حصة في اسم السيدة بناني)
دنيا.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
التجالية بفاس بتاليخ)2)نون3ر)2022،)

تحت لقم)2022/8528.
ب ثابة مقتطف من ديوان
االستاذة  ودال ابتسام

موثقة بفاس
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»fiduciaire(Rochdi(«Fircofisc(New
B.P 606 Biougra Chtouka Ait Baha

Tèl : 0528.81.96.80
Fax : 0528.81.96.81

STE MANALTECH ENERGY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

MODIFICATION
ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام)
الغير العادي لل ساه ين في الشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
قرل) (2022 أكتوار) (5 بتاليخ)  واحد 

ما يلي):
االجت اعي) الغرض  توسيع 

للشركة.
الخدمات))استخالص فواتير املاء،)
الكهرااء،)الهاتف،)تحويل األموال...).
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إضافة تغيير الغرض الثانوي.
دلاسة) الثانوي  الغرض  تغيير 
)استخالص) الخدمات) إلى  املشاليع 
فواتير املاء،)الكهرااء،)الهاتف،)تحويل)

األموال).....).
تحيين النظام األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاليخ) بانزكان   االبتدائية 
تحت لقم اإليداع) (2022 أكتوار) (31

.2022/2180
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»fiduciaire(Rochdi(«Fircofisc(New

B.P 606 Biougra Chtouka Ait Baha

Tèl : 0528.81.96.80

Fax : 0528.81.96.81

STE LATIF FRUIT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

MODIFICATION
ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام)
الغير العادي لل ساه ين في الشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
قرل) (2022 أكتوار) (3 بتاليخ)  واحد 

ما يلي):
االجت اعي) الغرض  تقليص 

للشركة.
االستغالل الفالحي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة) الضبط  بكتابة  القانوني 
أكتوار) (31 االبتدائية بانزكان بتاليخ)

2022)تحت لقم اإليداع)2179.
300 P

»fiduciaire(Rochdi(«Fircofisc(New

B.P 606 Biougra Chtouka Ait Baha

Tèl : 0528.81.96.80

Fax : 0528.81.96.81

STE AYTM TRANS SARL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
MODIFICATION

ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام)
الغير العادي لل ساه ين في الشركة)
بتاليخ) املحدودة  املسؤولية   ذات 
بتاليخ واحد  ( (2022 أكتوار) (13 

 5)أكتوار)2022)قرل ما يلي):

تفويت الحصص:
100)حصة ج يع حصص السيد)
سعيد) السيد  لفائدة  الغزالني  يدير 

العطافي.
في) حدد  (: االجت اعي) الرأس ال 
إلى) مقسم  دلهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة بث ن)100)دلهم للواحد)

موزع كالتالي):
سعيد العطافي):)1000)حصة.

املج وع):)1000)حصة.
تحويل الشكل القانون):تم تحويل)
شركة) من  لشركة  القانوني  الشكل 
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.
تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة) الضبط  بكتابة  القانوني 
أكتوار) (26 بتاليخ) بأكادير  التجالية 

2022)تحت لقم)119027.
301 P

شركة أدم كلين
)ش.م.م)

افتتاح فرع
 2022 سنة) أكتوار  (18 يوم)
)ش.م.م)) كلين) أدم  شركة  عقدت 
 100.000 يساوي) لأس ال  ذات 
في) االستثنائي  العام  ج عها  دلهم 
مقر الشركة بوجود الشريك الوحيد)

لتقرير ما يلي):
العنوان) في  للشركة  فرع  افتتاح 
 16 مج ع أكادول محل لقم) (: التالي)

أكادير.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
لدى املحك ة التجالية بأكادير بتاليخ)

7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)119158.
302 P

B.A AFFAIRE SARL
تأسيس شركة

يوم) في  مؤلخ  عرفي  لعقد   تبعا 
وضع) تم  حيث  (2022 أكتوار) (19
املسؤولية) ذات  الشركة  قوانين 

املحدودة وذات امل يزات التالية):

التس ية):)شركة ب ا افير))ش.م.م).
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما يلي):
-)التجالة في لوازم املكتب.

)-)االشغال العامة او البناء.
في) الرأس ال  حدد  (: الرأس ال)

100.000)كلها لالكتتاب والدفع.)
 2 بلوك) (08 :)لقم) املقر االجت اعي)

الطابق األول زنقة البكاي أكادير.))
سنة ابتداء) حددت في99) (: املدة)

من تاليخ تأسيس الشركة.))
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  دجن3ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
اإلدالة):)يدير الشركة السيد عبد)
هللا بويريك والسيد اح د ايت تعليت)

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
 القانوني بكتابة الضبط لدى املحك ة
نوف 3ر) (9 بتاليخ) الكادير  التجالية 

2022)تحت لقم)119213.
303 P

SOMEKTRAV
تأسيس شركة

العام) الج ع  عقد  ب قت�سى 
أكتوار (8 بتاليخ) املنعقد   التأسي�سي 
SOMEKTRAV(2021)تم تأسيس شركة 

باملواصفات التالية)):
.SOMEKTRAV(:((التس ية

عنوان املقر االجت اعي)):)لقم)273 
جنة الزيتون بنسودة فاس.

 100.000 (: مبلغ لأس ال الشركة)
1000)حصة بقي ة) دلهم مكون من)
الذي) الواحدة  للحصة  دلهم  (100
ح يد) الروام�سي  السيد  ي تلكها 
الساكن بتجزئة البوعنانية الشقة)8 

لقم)98)املرجة واد فاس فاس.
غرض الشركة):

الهندسة املدنية.
االستغالل الفالحي.)

 التسيير واإلمضاء)للسيد):)الروام�سي

ح يد.

 املدة التي تأسست من اجلها الشركة

 99)):)سنة ابتداءا من تقييدها بالسجل

التجالي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجالية  املحك ة  ضبط 

لقم) تحت  (2021 نوف 3ر) (19 بتاليخ)

5202)وتم تسجيل الشركة بالسجل)

التجالي تحت لقم)70309.

304 P

LOVELY KIDS
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس شركة) تم  (2022 يونيو) (15

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

 LOVELY KIDS SARL (: التس ية)

.AU

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

القنيطرة) طريق  (: الشركة) مقر 

 3 املحيط) لياض  تجزئة  بوشوك 

متجر)2)لعيايدة سال.

الهدف االجت اعي):)

استغالل حضانة.

األطفال) لرعاية  مجهزة  مؤسسة 

الصغال.

تنظيم دولات للدعم واللغات.
لأس ال الشركة):)100.000)دلهم.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الشركة) تسيير  أوكل  (: التسيير)

للسيدة لحلو كنزة ملدة غير محدودة)

مع التوقيع.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 3ر.

كاتب) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 يوم)2)نوف 3ر)2022)تحت لقم)39926

س ت)36953.
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UNITED CONSULTING
SARL AU

املتحدة لالستشالات
الشقة 9 إقامة م3روكة ع الة 2 

الصخيرات
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)
شركة) تأسيس  تم  (2022 يناير) (8
محدودة املسؤولية من شريك وحيد)

باملواصفات التالية):
 UNITED (: التس ية)

.CONSULTING SARL AU
إقامة) (9 الشقة) (: املقر االجت اعي)

م3روكة ع الة)2)الصخيرات.
مكتب  دمات) (: الهدف التجالي)

املحاسبة.
 20.000 في) محدد  (: الراس ال)
دلهم مقس ة إلى)200)حصة ك ا يلي):

 200 شهيبي) النبي  عبد  السيد 
حصة.

املدة):)99)سنة من تاليخ تأسيسها.
التسيير):)عبد النبي شهيبي.

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع 
أكتوار) (12 بتاليخ) لت الة  االبتدائية 
 137443 سجل تجالي لقم) (،2022

إيداع لقم)9071.
306 P

OFFICE ART DESIGN
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تح ل الخصائص التالية.
الهدف االجت اعي):)

بيع وشراء)لوازم وأدوات املكتب.
بيع وشراء)لوازم وأدوات التعليم.

مقاول أشغال التهيئة والتخطيط.
لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 
100)دلهم للحصة الواحدة م لوكة)

بالكامل للسيد الدلقاوي نول الدين.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
شالع) (332 (: االجت اعي) املقر 
شقة) (5 الطابق) الروداني  ابراهيم 
إقامة ليحان حي املعاليف الدال) (21

البيضاء.
املسير):)الدلقاوي نول الدين.

(: التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 
561603)بالدال البيضاء.

307 P

REGAL INFO
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
تح ل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية.
الهدف االجت اعي):)

لوازم وأدوات التعليم) بيع وشراء)
واملعلوميات.

لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 
100)دلهم للحصة الواحدة مقس ة)

كالتالي):
السيد عزيز بعيا�سي)360)حصة.
السيد يونس املقري)880)حصة.

 200 لعرو�سي) ايت  حاتم  السيد 
حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.
شالع) (332 (: االجت اعي) املقر 
21 5)شقة)  ابراهيم الروداني الطابق)
إقامة ليحان حي املعاليف الدال البيضاء.

املسير):)حاتم ايت لعرو�سي.
(: التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

561383)بالدال البيضاء.
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STE BRIGH SUD
SARL

تعديالت قانونية
 قرل الج ع العام االستثنائي للشركة

 2022 أكتوار) (5 بتاليخ) واملنعقد 
التعديالت التالية):

الحصص) بيع  على  املوافقة 
 10500 عددها) البالغ  االجت اعية 
السيدة  يرة) تخص  والتي  حصة 
العزيز) عبد  السيد  لفائدة  يعقوب 

بريغش.
تعيين السيد عبد العزيز بريغش)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  ك سير 

محدودة.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
االبتدائية) باملحك ة  اإليداع  تم 
بالعيون بتاليخ)9)نوف 3ر)2022)تحت)

لقم)2022/3270.
309 P

STE NYOUSTAM SNC
شركة ذات اسم ج اعي

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوار) (3 بتاليخ) املؤلخ  االستثنائي 

2022)شركاء)الشركة ما يلي):
لشركة) النهائية  التصفية  قفل 

.STE NYOUSTAM SNC
املوافقة على تقرير املصفي وإبراء)

ذمته السيد يونس بنشقرون.
في) التشطيب  مقر  تحديد  تم 
العنوان التالي إقامة لشيد ع الة)82 
الشقة لقم)28)طريق القنيطرة سال.

التجالي) السجل  على  التشطيب 
لقم)9001.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نوف 3ر) (7 بتاليخ) بسال  االبتدائية 
التجالي) السجل  لقم  تحت  (2022

9001)لقم اإليداع القانوني)39885.
310 P

SOCIETE BEL 22
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
العنوان : الرقم 113 تجزئة الروز 

الصخيرات ت الة
في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد) (2022 نوف 3ر) (3 بتاليخ) الرااط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد):

.BEL 22(:(التس ية

الهدف االجت اعي):)

أشغال مختلفة في البناء.

بيع مواد البناء)بالتقسيط.
لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

كلها) الواحدة  للحصة  دلهم  (100

للسيد بلقا�سي مح د.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

الروز) تجزئة  (113 الرقم) (: املقر)

الصخيرات ت الة.

املسير):)السيد بلقا�سي مح د.
التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.137675
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STE EAG.EXP
SARL AU

تاسيس شركة
فاتح) بتاليخ  عرفي  عقد  ب وجب 

باملح دية تم تاسيس) (،2022 أبريل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

بالخصوصيات) الوحدي  الشريك 

التالية):

املوضوع االجت اعي):)نقل البضائع)

ح ولتها) تكون  التي  بالسيالات 

املعت دة تساوي أو تزيد عن)15)طنا.

استيراد وتصدير.

التجالية) الع ليات  كل  وع وما 

والصناعية واملالية وج يع ما يتعلق)

مباشرة) غير  او  مباشرة  بصفة 

بالنشاط املزاول.

 STE EAG.EXP (: تس ية الشركة)

.SARL AU

املقر االجت اعي):)ح دية السعادة)
العليا.) شالع واي املخازن  (612 لقم)

الم.

املدة):)99)سنة.
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دلهم) (100.000 (: الراس ال)

مقس ة الى)1000)حصة،)100)دلهم)

الشركاء) على  مقس ة  حصة  لكل 

النالي):

(... السيد بنهاشمي سفيان ساهم)

100.000)دلهم.

:)السيد بنهاشمي سفيان) التسيير)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

نهاية ديس 3ر.

لالحتياط القانوني) (% (5 (: االلااح)

والباقي يقسم على الحصص.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

لقم) تحت  باملح دية،) االبتدائية 

(،2022 يونيو) (22 بتاليخ) (1232

السجل التجالي لقم)30885.
لاليداع والنشر

االدالة

312 P

STE HAKIYAZ
SARL AU

السجل التجالي لقم : 163593

تاسيس شركة
بالرااط) مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

تم وضع) (،2022 سبت 3ر) (29 بتاليخ)

القوانين االساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

امل يزات التالية):

الهدف):)تاجر ومقاول الخدمات.

املقر):)ع الة لقم)30)شقة لقم)8 

حسان) الوكيلي  اح د  موالي  شالع 

الرااط.

:)حدد لاس ال ب ا قدله) لاس ال)

100.000)دلهم.

الشركة ملدة غير) ( تدال) (: التسيير)

محدودة من طرف):)سفيان يزيد.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة التجالية بالرااط،)

تحت لقم) (،2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

.129792

313 P

تسيير حر
يعلن السيد جواد كرواط الحامل)

لقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

G368830)،)أنه ب قت�سى عقد عرفي)

اكتوار) (31 بتاليخ) بالقنيطرة  املوقع 

2022،)جعل االصل التجالي املسجل)

باملحك ة) (83862 الرقم) تحت 

 31 الكائن ب) االبتدائية بالقنيطرة،)

شالع موالي عبد الرح ان محل لقم)

تسيير) لعقد  موضوعا  القنيطرة،) (3

احساين) علي  السيد  لفائدة  حر 

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

،)وقد ا ضع العقد) (G391530 لقم)

لج يع االجراءات القانونية.

314 P

 STE OFFSHORE EXPERT &

CONSEIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بناء)على عقد عرفي أعلن القانون)

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد ذات امل يزات التالية):

 STE OFFSHORE (: االسم)

(،EXPERT( &( CONSEIL( SARL( AU

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

ع ليات التسويق ع3ر) (: املوضوع)

الهاتف.

املتابعة،) االستشالة،) التوظيف،)

التدليب وتجالة االلكترونية.

تقديم الخدمات.

85)شالع فرنسا) (: املقر االجت اعي)

شقة لقم)8)اكدال الرااط.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

الراس ال):)100.000)دلهم مكون)

من)1000)حصة قي ة كل واحدة منها)

100)دلهم.

تسيير الشركة وادالتها) (: التسيير)

تحت تصرف السيد عصام االحري�سي)

للشركة) االسا�سي  للقانون  طبقا 

الكاملة وذلك ملدة غير) مع السلطة 

محدودة.

السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديس 3ر.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

لقم) التجالي  السجل  تحت  (،2022

.163915

315 P

)مكتب املحاسبة ايهاب استشالة)

ش.ذ.م.م.

لاس الها):)100.000)دلهم

مقرها االجت اعي):)شالع الحسن الثاني،)ع الة))

البنك املغربي للتجالة الخالجية مكتب لقم)9 

الناظول

 STE JIM BROS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)

18)اكتوار)2022،)تم تاسيس شركة)

بامل يزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

.STE JIM BROS(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

الشركة،) هدف  (: املوضوع)

استغالل مقهى ومطعم.

تنظيم االحداث والحفالت.

:)شالع االمير سيدي) مقر الشركة)

مح د لقم)57)الناظول.

 100.000 (: الشركة) لاس ال 

دلهم مقس ة الى)10.000)حصة من)

دلهم للحصة الواحدة كلها) (10 فئة)

محرلة وموزعة كل حسب مساه ته)

على النحو التالي):

(... الدين) ع اد  بوعقلين  السيد 

5000)حصة.

 5000 (..... جهاد) لزعال  السيد 

حصة.

السيدان) تعيين  تم  (: التسيير)
جهاد) ولزعال  الدين  ع اد  بوعقلين 

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي للشركة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديس 3ر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
السجل) في  مقيدة  الشركة 
التجالي بالناظول تحت لقم)28859.
316 P

)مكتب املحاسبة ايهاب استشالة)
ش.ذ.م.م.

لاس الها):)100.000)دلهم
مقرها االجت اعي):)شالع الحسن الثاني،)ع الة))
البنك املغربي للتجالة الخالجية مكتب لقم)9 

الناظول

  STE AMAL SALAF
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرهها االجت اعي : اقامة الفضل 
زنقة زليدي غفول لقم 05 بنسلي ان

السجل التجالي لقم : 5965
EN LIQUIDATION

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
 25 بتاليخ) (،AMAL SALAF لشركة)

اكتوار)2022،)قرل ما يلي):
االنحالل املسبق للشركة.

غصون،) العقيلي  السيدة  تعيين 
مصفيا للشركة.

تعيين مقر الشركة مقرا للتصفية.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
ببنسلي ان بتاليخ)28)أكتوار)2022،)

تحت لقم)20811122018853.
317 P

)مكتب املحاسبة ايهاب استشالة)
ش.ذ.م.م.

لاس الها):)100.000)دلهم
مقرها االجت اعي):)شالع الحسن الثاني،)ع الة))
البنك املغربي للتجالة الخالجية مكتب لقم)9 

الناظول

  STE A.M.I.R.I
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
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مقرها االجت اعي : 172 حي 
صوناصيد سلوان الناظول

السجل التجالي ل قم : 6809

تصفية الشركة
الوحيد) الشريك  قرال  ( ب قت�سى)

أكتوار) (21 بتاليخ) ( (A.M.I.R.I لشركة)

2022،)قرل ما يلي):

التام) والهالك  التصفية  انتهاء)

.A.M.I.R.I(لشركة

السيد) الشركة  مصفي  ابراء)

هواان املصطفى.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية)) املحك ة  لدى  الضبط 

بالناظول بتاليخ)2)نون3ر)2022،)تحت)
لقم)8688.

318 P

GHOSN AGRI
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

وضع) قد  بت الة،) (2022 نوف 3ر) (8

تح ل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):

 GHOSN AGRI SARL(:(التس ية

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف االجت اعي):

الخدمات) ع ليات  إدالة  (- (1

الزلاعية) أو  الصناعية  أو  التجالية 

املدنية أو العسكرية)؛

2)-)االستيراد والتصدير.
دلهم) (100.000 (: املال) لأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

دلهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

 100.000 اكرمان) اللطيف  عبد 

دلهم.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ما) سنة،) كل  من  ديس 3ر  (31 إلى)

تاليخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

املقر االجت اعي):)5،)شالع الحسن)

العبادي،) حي  األول،) الطابق  األول،)

ت الة.

املسير):)عبد اللطيف اكرمان.

(: التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.137679

319 P

 BOUNOUIF AATAR

SERVICES

SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد وضع) بت الة،) (2022 أكتوار) (31

تح ل) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):

 BOUNOUIF AATAR (: التس ية)

.SERVICES SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف االجت اعي):

1)-)مقاول تقديم الخدمات)؛

2)-)الطباعة)؛

3)-)مقاول إدالة الع ليات الصناعية.

لأس املال):)10.000)دلهم مقس ة)

دلهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

انس بونويفة)10.000)دلهم.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.

من فاتح يناير إلى) (:  السنة املالية)

31)ديس 3ر من كل سنة،)ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاليخ التسجيل.

املقر االجت اعي):)5،)شالع الحسن)

العبادي،) حي  األول،) الطابق  األول،)

ت الة.

املسير):)انس بونويفة.

(: التجالي) بالسجل  التقييد  لقم 

.137677

320 P

ANADIR
SARL AU

Au(capital(de 10.000 dhs
 Siège(social : Lot(Villa(sala 

al(jadida(lot(n° 133, Sale
تفويت الحصص 

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املنعقد في)16)يونيو)2021 
ب قر الشركة تقرل تفويت كل حصص)
حصة) (20 بنطالب) إناس  ارنسة 
اجت اعية وارنسة ياس ين بنطالب)
20)حصة اجت اعية إلى السيد لابح)

بنطالب.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسال) االبتدائية  لل حك ة  الضبط 
2021،)تحت الرقم) 9)سبت 3ر) بتاليخ)

.809
321 P

POLYSERVE
شركة ذات مسؤولية محدودة
بقدل لأس اله: 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : إقامة االزدهال، 
ع الة 6، شقة 81، هرهولة، ت الة

 ب قت�سى عقد عرفي املؤلخ بتاليخ)
شركة) قرل شركاء) (2022 أكتوار) (20

POLYSERVE)ما يلي):
650)حصة اجت اعية) 1)-)تفويت)
100)دلهم للحصة الواحدة) من فئة)
منية،) بنسعيد  السيدة  طرف  من 
لقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
PS801702)إلى السيد حيدة سعيد،)
لقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.A739681
أنها) منية  بنسعيد  السيدة  إعالن 
توصلت ب بلغ)65.000)دلهم من السيد)

حيدة سعيد مقابل هذا التفويت.
350)حصة اجت اعية) -)تفويت) (2
من فئة)100)دلهم للحصة الواحدة من)
طرف السيد بنفالس لياض،)الحامل)
إلى) (A588619 للبطاقة الوطنية لقم)
السيد حيدة سعيد،)الحامل للبطاقة)

.A739681(الوطنية لقم
أنه) بنفالس لياض  السيد  إعالن 
توصل من السيد حيدة سعيد ب بلغ)

35.000)دلهم مقابل هذا التفويت.

سعيد) حيدة  السيد  يدلك 
لشركة) والسلبي  النشط  بالوضع 
وضعها) سي ا  وال  (POLYSERVE
القانوني والضريبي واملحاسبي واملالي)
ويصرح) واالجت اعي،) واملصرفي 
املسؤولية) وتح ل  بقبوله  صراحة 

عنه دون أدنى تحفظ.
لياض،) بنفالس  السيد  استقالة 
لقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
A588619)من مهامه ك سير للشركة)

ومنحه إبراء)ذمة  الل فترة تسييره.
سعيد،) حيدة  السيد  تعيين 
 A739681(الحامل للبطاقة الوطنية
 POLYSERVE لشركة) وحيد  ك سير 
لت ثيل) الصالحيات  ج يع  ولديه 

الشركة ملدة غير محددة.
صحيح) بشكل  الشركة  التزام 
بج يع األع ال املتعلقة بها من  الل)
الشريك) السيد حيدة سعيد  توقيع 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الوحيد،)
على) يت تع  الذي  (A739681 لقم)
وجه الخصوص بالصالحيات األكثر)
الشركة) نيابة عن  للتصرف  اتساعا 

لفترة غير محدودة.
للشركة) القانوني  الوضع  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشريك وحيد.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى محك ة)
بت الة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
يوم)9)نوف 3ر)2022)تحت لقم)9288.
322 P

KOUNOUZ SPA
ش.م.م

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 174 ع الة 
ملجادلي، شقة 9، شالع موالي 

لشيد، كليز، مراكش
لقم التقييد في السجل التجالي : 

 53977
ب قت�سى محضر مؤلخ ب راكش)
للج ع العام) (2022 يوليو) (15 بتاليخ)
 KOUNOUZ لشركة) العادي  الغير 
SPA)شركة محدودة املسؤولية ذات)
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 174 شريك وحيد مقرها االجت اعي)

موالي) شالع  (9 ملجادلي شقة) ع الة 

اإلقرال) تم  مراكش،) كليز،) لشيد،)

باألغلبية على ما يلي):

مح د) جحفلي  السيد  تفويت 

1000)حصة اجت اعية لفائدة) عائل)

السيدة شكراء)العزيزة.

مح د) جحفلي  السيد  استقالة 

عائل.

السيدة) جديدة  مسيرة  تعيين 

الج ع) أعطى  ك ا  العزيزة  شكراء)

العام حق اإلمضاء)لل سيرة الجديدة.

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ب راكش  التجالية  باملحك ة 

21)أكتوار)2022)تحت لقم)180628.

323 P

COSMETIC BY NOURA

SARL AU

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : بوتبيرا اوليكا، 

مراكش

لقم التقييد في السجل التجالي 

97425

ب قت�سى محضر مؤلخ ب راكش)

بتاليخ)3)أغسطس)2022)للج ع العام)

 COSMETIC BY(الغير العاجي لشركة

شركة محدودة املسؤولية) (NOURA

ذات شريك وحيد مقرها االجت اعي)

بوتبيرا اوليكا،)مراكش.

تم اإلقرال باألغلبية على ما يلي):

حل نهائي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ب راكش  التجالية  باملحك ة 

21)أكتوار)2022)تحت لقم)11198.

324 P

YARATI
يالاتي

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك واحد

وعنوان مقرها االجت اعي : 201 زنقة 
مصطفى املعاني، الطابق الثاني، 

شقة 12، الدال البيضاء
لقم التقييد في السجل التجالي : 

862951
استقالة أحد مسيري الشركة

بتاليخ) املتخذة  للقرالات  وفقا 
الشريك) قرل  (،2022 أكتوار) (31
شركة ذات) «يالاتي») الوحيد لشركة)
قدله) برأس ال  محدودة  مسؤولية 
 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000
منه ا،) لكل  دلهم  (100 من) حصة 
ومقرها التجالي)201،)زنقة مصطفى)
(،12 شقة) الثاني،) الطابق  املعاني،)

الدال البيضاء):
قبول استقالة املسير.

لقم) السيد ايت بن علي سعيد،)
عنوانه) (PB70149 البطاقة الوطنية)
شالع طالق ابن زياد،) (،N3 ع الة) (:

إقامة الخيزولان)3،)املغرب.
مح د) السيد  أصبح  واذلك 
الوطنية) البطاقة  لقم  العسري،)
ج عية) (20 (: عنوانه) (AB77526
املسير) ت الة  الن سية،) سطان،)

الوحيد للشركة.
القانون) من  (15 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.
كتابة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 
 2022 نوف 3ر) (10 بتاليخ) البيضاء)
سجل) وتغيير  (885528 لقم) تحت 

التجالي لقم)37168.
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 STE LOGISTIC DERYOUCH
ET SABAH

SARL
التأسيس

حسب شروط العقد العرفي بتاليخ)
10)أكتوار)2022،)تم تأسيس النظام)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

وذلك حسب امل يزات التالية):

 STE LOGISTIC (: التس ية) (- (1
.DERYOUCH ET SABAH SARL

شركة) (: القانوني) الشكل  (- (2
محدودة املسؤولية.

3)-)املقر االجت اعي):)دوال املعاليف)
قيادة املرابيح،)سيدي قاسم.

8)-)الغرض والغاية):)نقل البضائع)
لحساب الغير.

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)
تسجيل الشركة في السجل التجالي.

6)-)لأس املال الخاص):)100.000 
حصة) (1000 على) مقس ة  دلهم 
لكل) دلهم  (100 فئة) من  اجت اعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد):
الحامل) الدليوش،) جواد  السيد 
 GN89825(لبطاقة التعريف الوطنية لقم

500))حصة))؛
الحامل) صباح،) الصديق  السيد 
 LE8812(لبطاقة التعريف الوطنية لقم

500))حصة).
7)-)السنة االجت اعية):)ابتداء)من)
فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

جواد) السيد  (: املديرية) (- (8
الدليوش ملدة غير محدودة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاليخ) قاسم  بسيدي   االبتدائية 
8)نوف 3ر)2022)لقم السجل التجالي)

.29361
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CAZAUX SYS
SARL

 SIEGE(SOCIAL : N°460 REZ(DE
 CHAUSE(TR3 EL(BASSATINE 7,

MEKNES
ICE : 003162314000026

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (8 ب كناس بتاليخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
على) متوفرة  محدودة  مسؤولية 

امل يزات التالية):
 STE CAZAUX SYS (: التس ية)

.SARL

شكل الشركة):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

الغرض):)بيع ومراقبة أجهزة الحريق.

مقر الشركة):)مكناس.

الرأس ال):)30.000)دلهم مقس ة)

للواحدة) (100 300)حصة بقي ة) إلى)

املسندة إلى السادة):

بالسيد ميلود كامل)150)حصة)؛

 150 السني�سي) مح د  بالسيد 

حصة.

ومح د) كامل  ميلود  (: التسيير)

السني�سي.

السنة املالية):)تبتدي بتاليخ فاتح)

يناير وتنتهي)31)ديس 3ر من كل سنة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجالي.

كتابة) لدى  (: القانوني) اإليداع 

بتاليخ) ب كناس  باملحك ة  الضبط 

 8088 لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (8

السجل التجالي لقم)57585.

327 P

STE AGRI HJAOUA
SARL AU

التأسيس
حسب شروط العقد العرفي بتاليخ)

26)أكتوار)2022،)تم تأسيس النظام)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

لشريك وحيد وذلك حسب امل يزات)

التالية):

 STE AGRI (: التس ية) (- (1

.HJAOUA SARL AU

شركة) (: القانوني) الشكل  (- (2

محدودة املسؤولية لشريك وحيد.

بني) دوال  (: االجت اعي) املقر  (- (3

وجكل املكانسة،)القرية،)تاونات.

8)-)الغرض والغاية):)بائع املعدات)

الفالحية.

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)

تسجيل الشركة في السجل التجالي.
6)-)لأس املال الخاص):)100.000 

حصة) (1000 على) مقس ة  دلهم 

لكل) دلهم  (100 فئة) من  اجت اعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد):
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السيد س ير لزعر،)الحامل لبطاقة)
 ZT122875 لقم) الوطنية  التعريف 

1000))حصة).
7)-)السنة االجت اعية):)ابتداء)من)
فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

السيد س ير لزعر) (: املديرية) (- (8
ملدة غير محدودة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
نوف 3ر) (9 بتاليخ) بتاونات  االبتدائية 

2022)لقم السجل التجالي)2215. 
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STE KARBA FRERE
SARL

التأسيس
حسب شروط العقد العرفي بتاليخ)
30)سبت 3ر)2022،)تم تأسيس النظام)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

وذلك حسب امل يزات التالية):
 STE KARBA (: التس ية) (- (1

.FRERE SARL
شركة) (: القانوني) الشكل  (- (2

محدودة املسؤولية.
دوال) (: االجت اعي) املقر  (- (3
قيادة) توغيلت،) ج اعة  الشتاونة،)

الخنيشات.
8)-)الغرض والغاية):)

بائع التوابل)؛
نقل البضائع لحساب الغير.

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)
تسجيل الشركة في السجل التجالي.

6)-)لأس املال الخاص):)100.000 
حصة) (1000 على) مقس ة  دلهم 
لكل) دلهم  (100 فئة) من  اجت اعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد):
السيد عبد هللا قراة،)الحامل لبطاقة)
 GK74526 لقم) الوطنية  التعريف 

500))حصة))؛
السيد ح يد قراة،)الحامل لبطاقة)
 GN123390 التعريف الوطنية لقم)

500))حصة).
7)-)السنة االجت اعية):)ابتداء)من)
فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

8)-)املديرية):)السيد عبد هللا قراة)
ملدة غير محدودة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاليخ) قاسم  بسيدي   االبتدائية 
2)نوف 3ر)2022)لقم السجل التجالي)

.29355
329 P

AGRI MTIYAZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : دوال اوالد ح اد، 
قيادة موالي عبد القادل، حد 
كولت، ع الة سيدي قاسم

تأسيس شركة
وضع) تم  عرفي،) عقد  ب قت�سى 
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 AGRI MTIYAZE (: التس ية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املقر االجت اعي):)دوال اوالد ح اد،)
قيادة موالي عبد القادل،)حد كولت،)

ع الة سيدي قاسم.
موضوع الشركة):

املقاولة في األشغال الفالحية)؛
االستيراد) في  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير)؛
كراء)املعدات الفالحية)؛

عالقة) له  ما  كل  عامة  واصفة 
بنشاط الشركة.

لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 
دلهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرلة) للواحدة،) دلهم  (100 بقي ة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
السيد مح د لعصب)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
أسند إلى السيد مح د) (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  لعصب،)

.GJ23055(الوطنية لقم
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية ب شرع بلقصيري)
تحت لقم)927)بتاليخ)2)نوف 3ر)2022.
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 FERSAVI MAROC

INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : لقم 28-26، مكتب 

19، زنقة األميرة اللة عائشة، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 FERSAVI MAROC (: التس ية)

.INTERNATIONAL SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

(،28-26 لقم) (: االجت اعي) املقر 

مكتب)19،)زنقة األميرة اللة عائشة،)

القنيطرة.

موضوع الشركة):

االستشالة في التسيير التكنولوجي)

واملعلومات.

لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 

دلهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرلة) للواحدة،) دلهم  (100 بقي ة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1000 برحيوي) لضوان  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد لضوان)

برحيوي.

التجالي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

لقم)67023)بتاليخ)20)أكتوار)2022.

331 P

REDA CUISINE
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد
لأس ال الشركة : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : لقم 47، شالع 

ع ر ابن العاص، إقامة اس اعيل، 

مكتب لقم 8، القنيطرة
لقم السجل التجالي : 58867

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
تقرل) (2022 سبت 3ر) (29 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية) وتصفية شركة  حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

مقرها االجت اعي لقم)47)شالع ع ر)

ابن العاص،)إقامة اس اعيل،)مكتب)
لقم)8،)القنيطرة نتيجة عدم تحقيق)

الهدف.

نعي ة،) فراح  السيدة  وعينت 

بلوك أ حي املسيرة،) (47 عنوانها لقم)

ايت ملول ك صفي للشركة.

وقد تم انعقاد الج عية الختامية)

مقرها) في  (2022 سبت 3ر) (29 بتاليخ)

ابن) ع ر  شالع  (،47 لقم) االجت اعي 

مكتب) اس اعيل،) إقامة   العاص،)
لقم)8،)القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) القنيطرة  ملدينة   االبتدائية 

11)أكتوار)2022)تحت لقم)3996.
لإليداع والبيان

332 P

JRS EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : 18، شالع ع ر 

املختال، متجر لقم 8، القنيطرة

تأسيس شركة
عرفي) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة بتاليخ)8)نوف 3ر)2022،)تم)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
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.JRS EVENTS SARL AU(:(التس ية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
18، شالع ع ر  (: املقر االجت اعي)

املختال، متجر لقم 8، القنيطرة.
موضوع الشركة):

تنظيم الحفالت واملهرجانات.
لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 
دلهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرلة) للواحدة،) دلهم  (100 بقي ة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 1000 الطرفاوي) مح د  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد مح د) (: التسيير)
الطرفاوي،)الحامل لبطاقة التعريف)

.G891052(الوطنية لقم
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

لقم)67195.
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STYLIA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : زنقة األميرة 

عائشة، بين الطابقين، ع الة 8، 
مكتب لقم 1، القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
الغير العادي بتاليخ)25)أكتوار)2022 
تقرل) (STYLIA CAR SARL  لشركة)

ما يلي):
املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.
السيد) املسير  استقالة  قبول 

.OMAR BAUHOUTI
 OMAR السيد) تعيين 
لبطاقة) الحامل  (،BAUHOUTI
 C318951 لقم) الوطنية  التعريف 

بصفته مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

ب قرها االجت اعي أعاله.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاليخ)7)نوف 3ر)

2022)تحت لقم)93196.

334 P

Z & AIT

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

لأس الها 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 15 زنقة سبو، 

إقامة الشوب مكتب لقم 6، الطابق 

األول، القنيطرة

س.ت 37703

ب قت�سى محضر القرال االستثنائي)

قرل) (،2022 أكتوار) (28 يوم) املتخذ 

ذات) بالشركة  الوحيد  الشريك 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

دلهم) (100.000 لأس الها) (Z( &AIT

والكائن مقرها االجت اعي بالقنيطرة،)

15 زنقة سبو، إقامة الشوب مكتب 

لقم 6، الطابق األول، ما يلي :

من  الشركة  لأس ال  لفع   -  1

 1.000.000 إلى  دلهم   100.000

حصة   9000 بإصدال  وذلك  دلهم 

جديدة مكتتبة ومسددة بالكامل من 

 الل دمج 900.000 دلهم في لأس 

األلااح  من  باقتطاعها  وذلك  املال 

املتراك ة املسجلة في حساب املرحل 

من جديد.

على إثر ما سبق تم تعديل البنود 

6 و7 من القانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

 2022 نوف 3ر) (7 بتاليخ) بالقنيطرة 

تحت لقم)93191.
عن النسخة والنص

املسير الشريك الوحيد

335 P

SAMDO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجت اعي : زاوية شالع مح د 
الديولي ومح د عبده، إقامة 
 كاميليا، الطابق الثاني، مكتب 

لقم 28، القنيطرة
السجل التجالي لقم : 60509

الحل املبكر للشركة
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
الغير العادي بتاليخ)15)سبت 3ر)2022 
 SAMDO TRANS SARL لشركة)

تقرل ما يلي):
املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.
تعيين السيد عبد الحق الع دوني،)
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية لقم)

G865933)بصفته مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

ب قرها االجت اعي أعاله.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاليخ)18)أكتوار)

2022)تحت لقم)92955.
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STE TRANSMIP
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لاس الها : 10.000 دلهم

السجل التجالي لقم : 54887
ملخص الج ع العام االستثنائي 

للشركة
االستثنائي) العام  الج ع  اطال  في 
ذات) شركة  (،TRANSMIP لشركة)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
(،2022 اكتوار) (19 بتاليخ) املنعقد 
بركاش) تجزئة  (76 لقم) الكائنة 
الشركة) مساه وا  تداول  القنيطرة 

باالج اع على ما يلي):
قراءة تقرير التسيير الذي قام به)

املسير.
سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

الوانها.
عصام) املهدي  السيد  تعيين 
املسؤول عن التصفية وتحديد مقرها)

برقم)76)تجزئة بركاش القنيطرة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت) (،2022 نون3ر) (9 في) بالقنيطرة 
لقم)93228.
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STE MA VIE CUISINE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لاس الها : 10.000 دلهم

مقرها االجت اعي : زاوية شالع مح د 

الديولي وقرطبة لقم 3 القنيطرة

تحويل املقر االجت اعي
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

أغسطس) (30 بتاليخ) العادي  الغير 

 MA VIE CUISINE لشركة) (2022

SARL AU،)تقرل ما يلي):

للشركة) االجت اعي  املقر  تحويل 
شالع) زاوية  (: القديم) العنوان  من 

 3 لقم) وقرطبة  الديولي  مح د 

القنيطرة.

الى العنوان الجديد):

25)شالع يعقوب املنصول،)الطابق)

االل�سي،)متجر لقم)2)القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

لقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

93097)بتاليخ)27)أكتوار)2022.

338 P

STE HSSINI GENIE CIVIL
»SHGC»

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لاس الها : 1.000.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ع الة 2081 

الطابق الثاني شقة لقم 3 بئر الرامي 

جنوب القنيطرة

تاسيس شركة
مصحح) عرفي  عقد  ب وجب 

االمضاء)بتاليخ)27)أكتوار)2021،)تم)

االتفاق على ما يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تكوين 

املحدودة،)تحت امل يزات التالية):
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 STE HSSINI (: التس ية الشركة)
.GENIE CIVIL »SHGC» SARL AU

البناء) (: االجت اعي) الهدف 
واالع ال املتنوعة))الهندسة املدينة).
وغيرها،) الطرق  بناء) التطهيرن 

االشغال الع ومية.
 2081 ع الة) (: االجت اعي) املقر 
بئر الرامي) (3 الطابق الثاني شقة لقم)

جنوب القنيطرة.
تبتدئ) سنة  (99 (: الومنية) املدة 
بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 
أو) املسبق  تفكيكها  ماعدا  التجالي 

ت ديد املدة.
 الراس ال):)1.000.000)دلهم الذي

يعت3ر لاس ال الشركة من طرف):
(... حسيني) الحسين  السيد 

1.000.000)دلهم.
املج وع)...)1000.0000)دلهم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
ملدة) ( طرف السيد الحسين حسيني)

غير محدودة.
السنة املالية):)تبتدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديس 3ر.
 31 في) ستنتهي  ع لية  سنة  أول 

ديس 3ر لسنة)2022.
%من) (5 تخصم) (: تقسيم االلااح)

ألااح الشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحك ة  الضبط 
بتاليخ) (8320 لقم) تحت  بالقنيطرة،)

فاتح نون3ر)2022.
339 P

STE CHBA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
لاس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 59 شالع موالي 
عبد العزيز، اقامة موالي عبد العزيز 

مكتب لقم 8  القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 CHBA TRAVAUX (: التس ية)
.SARL AU

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

59)شالع موالي) (: املقر االجت اعي)
عبد العزيز،)اقامة موالي عبد العزيز)

مكتب لقم)8))القنيطرة.
في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 
وكعرااء) البناء) او  املختلفة  االشغال 

الع الات.
لاس ال) حدد  (: الشركة) لاس ال 
دلهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجت اعية) حصة  (1000 الى) مقسم 
محرلة) للواحدة،) دلهم  (100 بقي ة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 CHOUITA YOUNES .... السيد)

1000)حصة.
املدة):)99)سنة.

السيد) الى  أسند  (: التسيير)
الحامل) (،CHOUITA YOUNES
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G526917
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 
بالقنيطرة،) االبتدائية  باملحك ة 
تحت لقم)66895،)بتاليخ)12)أكتوار)

.2022
340 P

GHM LABS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

لأس الها : 100.000.00 لهم
املقر اإلجت اعي : 59، شالع موالي 

عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 
مكتب لقم 8 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون) وضع  تم  (، بالقنيطرة)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات التالية):
GHM LABS SARL AU(:(التس ية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل  (

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجت اعي):)59،)شالع موالي)
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز)

مكتب لقم)8)القنيطرة.
موضع الشركة):)

في) فني  ومص م  محلل  م3رمج،)
اإلعالميات.

اإلستشالة في التسيير.
التكوين املست ر.

اإلستيراد والتصدير.
لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 
دلهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)
إجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرلة) دلاهم للواحدة،) (100 بقي ة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 EL MANTI BRAHIM السيد)

1000)حصة.
املدة):)99)سنة.

 EL السيد) إلى  أسند  (: التسيير)
MANTI BRAHIM،)الحامل لبطاقة)

.G681838(التعريف الوطنية لقم
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
لقم)66893)بتاليخ)12)أكتوار)2022.
341 P

 A BIS Z BILDUNGS
ZENTRUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

لأس الها : 100.000.00 لهم
املقر اإلجت اعي :إقامة  زهرة النخيل 
شالع عالل بن عبد هللا الحي الجديد 

سيدي قاسم
 تأسيس شركة

وضع) تم  (، عرفي) عقد  ب قت�سى 
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 A BIS Z BILDUNGS (: التس ية)

.ZENTRUM  SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زهرة) ( إقامة) (: اإلجت اعي) املقر 
النخيل شالع عالل بن عبد هللا الحي)

الجديد سيدي قاسم.

موضع الشركة):)
اإلستشالة في التسيير.
مركز التكوين املست ر.

لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 
دلهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)
إجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرلة) دلاهم للواحدة،) (100 بقي ة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 1000 البشالي) لايعة  السيدة 

حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة لايعة)
الحاملة لبطاقة التعريف) البشالي،)

.DF802752(الوطنية لقم
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 
قاسم) بسيدي  اإلبتدائية  باملحك ة 
نوف 3ر) (7 بتاليخ) (29357 لقم) تحت 

.2022
342 P

SOCIETE RANISS TRANS
املحرل) العرفي  العقد  ب قت�سى 
(،2022 أكتوار) (5 في القنيطرة بتاليخ)
األسا�سي) القانون  على  اإلتفاق  تم 

للشركة ذات الخصائص التالية):
 SOCIETE RANISS (: التس ية)

.TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض :

مقاول نقل األفراد.
أبو  شالع   88  : اإلجت اعي  املركز 
 2 إي ان مكتب  إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
دلهم   100.000  : الرأس ال 
مقس ة إلى 1000 حصة إجت اعية 
للحصة  دلهم   100.00 بقي ة 

الواحدة.
السنة اإلجت اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 3ر من كل سنة.
األلااح : 5 % اإلحتياطي القانوني 

والباقي بعد املداولة.
لتسيير  فانونيا  عين   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة.
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.M.ELARDA MBAREK : السيد
املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 
 29 بتاليخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

سبت 3ر 2022 تحت لقم 66733.
343 P

 SALMIYA TARIK
RECYCLAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

لأس الها : 100.000.00 لهم
املقر اإلجت اعي :3 شالع اإلستقالل 

ع الة سلي ان مكتب لقم 8 
القنيطرة

 تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون) وضع  تم  (، بالقنيطرة)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات التالية):
 SALMIYA TARIK (: التس ية)

.RECYCLAGE SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل  (

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شالع   3 (: اإلجت اعي) املقر 
اإلستقالل ع الة سلي ان مكتب لقم 

8 القنيطرة.
موضع الشركة):)

املقاولة في نقل البضائع التي تصل)
وزنها إلى)15)طن.

حدد لأس ال) (: لأس ال الشركة) (
دلهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)
إجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محرلة) دلاهم للواحدة،) (100 بقي ة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 TARIK NAIT BARKA السيد)

1000)حصة.
املدة):)99)سنة.

 TARIK(التسيير):)أسند إلى السيد
لبطاقة) الحامل  (،NAIT BARKA

.BK333181(التعريف الوطنية لقم
التجالي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
لقم)67219)بتاليخ)9)نوف ن3ر)2022.
344 P

TRANS BRC
ب قت�سى العقد العرفي املحرل في)
القنيطرة بتاليخ)10)نوف 3ر)2022)تم)
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
.TRANS BRC(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض):)تحويل األموال.

 1 الكراج لقم) (: املركز االجت اعي)
الكائن ببلوك د لقم)829)أوالد وجيه)

القنيطرة.
 الرأس ال):)100.000)دلهم مقس ة
بقي ة) اجت اعية  حصة  (1000 إلى)

100)دلهم للحصة الواحدة.
السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.
لالحتياطي القانوني) (5% (: األلااح)

والباقي بعد املداولة.
لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)
السيد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

.OUSSAMA BARCHA
املحك ة) في  الشركة  تسجيل  تم 
 10 بتاليخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

نوف 3ر)2022)تحت لقم)67255.
345 P

AHID AOUL
SARL AU

ب قت�سى العقد العرفي املحرل في)
القنيطرة بتاليخ)10)نوف 3ر)2022)تم)
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
 AHID AOUL SARL (: التس ية)

.AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض):)نقل السلع.

املركز االجت اعي):)59)ع الة موالي)
عبد العزيز شالع موالي عبد العزيز)

لقم)8)القنيطرة.
 الرأس ال):)100.000)دلهم مقس ة
بقي ة) اجت اعية  حصة  (1000 إلى)

100)دلهم للحصة الواحدة.

السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

لالحتياطي القانوني) (5% (: األلااح)
والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)
السيد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

.AHID AOUL
املحك ة) في  الشركة  تسجيل  تم 
 22 بتاليخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

سبت 3ر)2022)تحت لقم)66683.
346 P

ASSUR PLUS MIBH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجت اعي : إقامة ماجوغيل 
11 تقاطع شالع طالق ابن زياد 

والزهراوي لقم 1 القنيطرة
تعيين مسير الشركة
نقل مقر الشركة

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
 ASSUR PLUS الغير العادي لشركة)
املسؤولية) ذات  شركة  (MIBH

املحدودة تقرل ما يلي):
 املصادقة على تفويت،)تسيير وإدالة

  M.MBAYE IBRAHIMA الشركة إلى)
.Mme BIAD HANANE(و

الشركة) مقر  نقل  املصادقة على 
 RESIDANCE (: التالي) العنوان  إلى 
 MAJORELLE 11 ANGLE TARIQ
 IBN ZIAD ET ZOUHAOUI

.BUREAU N°1 KENITRA
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

التجالي عدد)65297.
347 P

VIGI TEAM
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل في)31 
أكتوار)2022)تم إنشاء)مؤسسة ذات)
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

بالخصائص التالية):
 VIGI TEAM SARL (: التس ية)

.AU

لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)
مقس ة على)1000)حصة.

غوميز) (1 شقة) (: الشركة) عنوان 
 6 الوطنية) الطريق  املنزه  تجزئة  (6
عالل) سيدي  تيفلت  مكناس  طريق 

البحراوي.
املباني) أمن  (: املؤسسة) هدف 

العامة والخاصة.
املسيرة):)اكرام اع لو.

الضريبة املهنية):)لقم)29631660.
السجل التجالي لقم)1389.

 اإليداع القانوني باملحك ة االبتدائية
 7 بتاليخ) (11989 بتيفلت تحت لقم)

نوف 3ر)2022.
348 P

WEMAGEN
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مؤسسة) إنشاء) تم  (2022 أكتوار) (7
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):
.WEMAGEN SARL(:(التس ية

دلهم) (80.000 (: لأس ال الشركة)
مقس ة على)800)حصة.

عنوان الشركة):)56)شالع ابراهيم)
املحيط) (2 شقة) (56 الروداني إقامة)

الرااط.
تكنولوجيا) (: املؤسسة) هدف 

املعلومات))م3رمج،)محلل،)مص م).
عزيز الع ولي ونبيل) (: املسيرون)

بنتون�سي.
الضريبة املهنية):)لقم)26305297.

السجل التجالي لقم)163882.
اإليداع القانوني باملحك ة التجالية)
 8 130063)بتاليخ) بالرااط تحت لقم)

نوف 3ر)2022.
349 P

KENZA GNS
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
31)أكتوار)2022،)تم إنشاء)مؤسسة)
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد بالخصائص التالية):
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 KENZA GNS SARL (: التس ية)

.AU

دلهم،) (100.000 (: مال) لاس 

مقس ة على)1000)حصة.

غوميز) (3 شقة) (: الشركة) عنوان 

 6 الوطنية) الطريق  املنزه  تجزئة  (6

عالل) سيدي  تيفلت  مكناس  طريق 

البحراوي.

املباني) أمن  (: املؤسسة) هدف 

العامة والخاصة.

املسيرة):)مري ة الفالحي.

الضريبة املهنية):)29631661.

السجل التجالي لقم)1391.

باملحك ة) القانوني  اإليداع 

 11955 االبتدائية بتيفلت تحت لقم)

بتاليخ)7)نوف 3ر)2022.

350 P

CLEANEDGE

SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

13)أكتوار)2022،)تم إنشاء)مؤسسة)

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

.CLEANEDGE SARL(:(التس ية

دلهم،) (100.000 (: مال) لاس 

مقس ة على)1000)حصة.

عنوان الشركة):)56)شالع ابراهيم)

املحيط،) (2 56)شقة) الروداني إقامة)

الرااط.

التركيبات) (: املؤسسة) هدف 

الكهراائية/إصالح ارالت الصناعية/

تاجر.

املسير):)الحسن وتاب.

الضريبة املهنية):)26305321.

السجل التجالي لقم):)163821.

باملحك ة) القانوني  اإليداع 

التجالية بالرااط تحت لقم)128032 

بتاليخ)7)نوف 3ر)2022.

351 P

TOUFIX

ش م م ش و

لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : ع الة 30، الشقة 

8، شالع موالي اح د لوكيلي، 

حسان، الرااط

تأسيس شركة
في) محرل  عرفي  عقد  ب وجب 

(،2022 سبت 3ر) (21 بتاليخ) الرااط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد،) وشريك  املحدودة 

امل يزات التالية):

TOUFIX)ش م) شركة) (: التس ية)

م ش و.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

الهدف):)الخدمات املعلوماتية.

املعلومات) مقاول  دمات 

التجالية.

(،30 ع الة) (: االجت اعي) املقر 

الشقة)8،)شالع موالي اح د لوكيلي،)

حسان،)الرااط.

 100.000 (: لاس املال االجت اعي)

1000)حصة من فئة) دلهم مجزأ إلى)

100)دلهم للحصة الواحدة مدفوعة)

للشريك) واملخصصة  بالكامل،)

الوحيد):

 1000 سلمى) سلي اني  للسيدة 

حصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

وحيدة) ك سيرة  سلمى  سلي اني 

للشركة لفترة غير محدودة.

السنة) تبدأ  (: االجت اعية) السنة 

االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آ ر ديس 3ر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر)

املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

نوف 3ر) (10 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت لقم)163913.

352 P

STE KHMC
SARL

ذات الراس ال : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : قطاع 13 بلوك 

ميم تجزئة لقم 3 حي الرياض، 

الرااط

العام) الج ع  مداولة  بعد 

(،2022 سبت 3ر) (21 االستثنائي ليوم)

قرل تفكيك املسبق للشركة ووضعها)

على التصفية.

ك أمول) العام  الج ع  عين 

منير  ليل) السيد  للتصفية 

بج يع) ت تعيه  مع  للشركة  ك سير 

ع لية) إنهاء) قصد  الصالحيات 

واألصول) املوالد  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.

 13 حدد مقر التصفية في قطاع)

حي الرياض) (3 بلوك ميم تجزئة لقم)

الرااط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم) (،2022 نوف 3ر) (10 بتاليخ)

.130189

353 P

STE ACHRAF NOUR AUTO
SARL AU

لاس الها : 10.000 دلهم

 SIEGE(SOCIAL : AMAL 5 N° 707

AL MASIIRA CYM RABAT

على إثر الج ع العام لشركة بتاليخ)

5)أكتوار)2022،)قرل الشركاء)ما يلي):

الفسخ املسبق للشركة.

تعيين السيد الضاوي نول الدين)

ك صفي للشركة.

 5 تحديد مكان التصفية في امل)

لقم)707،)املسيرة ح ي م الرااط.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط تحت لقم130112 

بتاليخ)9)نوف 3ر)2022.

354 P

 STUDENTS HOUSE
ACADEMY PRIVE

شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 50.000 دلهم

مقرهـــا االجت ـــــــاعي : 15 زنقة سبو 
املركز التجالي ال شوب مكتب لقم 2 

الطابق الخامس القنيطرة
على إثر الج ع العام الغير العادي)
(،29/09/2022 بتاليخ) املنعقد 
لشركة) العامة  الج عية  قرلت 
 STUDENTS HOUSE ACADEMY»
املسؤولية) محدودة  شركة  («PRIVE
مقرها) دلهم  (50.000,00 لأس الها)
املركز) سبو  زنقة  (15 (: االجت اعي)
 2 لقم) مكتب  شوب  ال  التجالي 

الطابق الخامس القنيطرة ما يلي):)
قفل التصفية للشركة.

براءة ذمة السيد الوليتني ياسين)
وإعفائه من مه ته.

باملحك ة) القانـوني  اإليـداع  ثم 
بتاليخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

05/10/2022)تحت لقم92817.
355 P

 VILTON TRANS
شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرهـــا االجت ـــــــاعي : 100 شالع 
موالي عبد العزيز مكتب لقم 2 

إقامة ندى - القنيطرة 
تفويت حصص

على إثر الج ع العام الغير العادي)
قرل) (17/10/2022 بتاليخ) املنعقد 
VILTON TRANS شركة) شركاء)
لأس الها) املسؤولية  شركة محدودة 
االجت اعي) مقرها  دلهم  (100.000
100)شالع موالي عبد العزيز مكتب)
لقم)2)إقامة ندى)-)القنيطرة ما يلي):

قبل) من  حصة  (500 تفويت)
لصالح) بوكطاية  ديجة  السيدة 

السيد الكيحل مح د.
تفويت)500)حصة من قبل السيد)
السيد) لصالح  ادليس  الحير�سي 

الكيحل مح د.



21613 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

باملحك ة) القانـــــــوني  اإليــداع  ثم 
بتاليخ بالقنيطرة   االبتدائية 

2022-11-07)تحت لقم)93177.
356 P

PAIN 59
شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرهـــا االجت ـــــــاعي : تجزئة الحزام
حي النهضة زنقة 198 لقم 28

القنيطرة
على إثر الج ع العام الغير عادي)
(،2022 سبت 3ر) (13 بتاليخ) املنعقد 
شركة) (PAIN59 شركة) شركاء) قرل 
لأس الها) املسؤولية  محدودة 
االجت اعي) مقرها  دلهم  (100.000
تجزئة الحزام حي النهضة زنقة 198 

لقم 28 القنيطرة ما يلي):)
قبل) من  حصة  (500 تفويت)
السيدة اسياغ  ديجة لصالح السيد)

بلعالم عبد الرحيم.
قبل) من  حصة  (250 تفويت)
السيدة حساني منال لصالح السيد)

بلعالم عبد الرحيم.
باملحك ة) القانـوني  اإليـداع  ثم 
بتاليخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

15)سبت 3ر)2022،)تحت)92600.
357 P

SOFAW شركة
حل الشركة

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاليخ) املسجل  سال  في  عادي  الغير 
شركة) لشركاء) (2022 أكتوار) (20
SOFAW)وهي شركة ذات املسؤولية)
وحيد،) شريك  ذات  املحدودة 
مقرها) دلهم  (100.000 لأس الها)
أ1  كنزة  إقامة  الكائن ب  االجت اعي 
شقة)19)سعيد حجي سال،)تم اإلقرال)

باإلج اع على ما يلي):
حل الشركة.

للشركة) القانـوني  اإليـداع  ثم 
املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 
أكتوار) (8 بتاليخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت)39855.
358 P

STE IBMA DISTRIBUTION
SARL

تأسيس شركة
2022)وضع) 28)أكتوار) تم بتاليخ)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة بامل يزات التالية):

 STE IBMA (: التس ية)

DISTRIBUTION SARL

الهدف):)

تاجر بقالة بالج لة.

الكعك) أو  البسكويت  تاجر 

الغذائي) والخ3ز  والزنجبيل  املجفف 

بنصف الج لة.

 3 تجزئة الهدى) (: املقر االجت اعي)
لقم)G23،)قلعة السراغنة.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجت اعي) الرأس ال 

دلهم مقسم إلى)1000)سهم من فئة)

100)دلهم موزعة كارتي):

 500 العزيزي) مروان  السيد 

حصة.

 500 العزيزي) مح د  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدالة)

مروان العزيزي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  بقلعة   االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 سبت 3ر) (9

.2022/862
لقم السجل التجالي)5501.

ملخص قصد النشر

359 P

ZEMNET
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022،)ت ت) 10)نوف 3ر) بالرااط يوم)

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):

ZEMNET(:(التس ية

أع ال) التنظيف،) (: الهدف)

مختلفة.

شالع (59 (: االجت اعي)  املقر 

ابن سينا شقة لقم)11)أكدال الرااط.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأس ال):)حدد لأس ال الشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.

اإلدالة):)عهد تسيير الشركة السيد)

مصطفى الزمولي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديس 3ر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجالي لل حك ة)

نوف 3ر) (10 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022،)تحت لقم)130858.

360 P

SOCIETE ELAN SPORT
 SARL 

الج ع) محضر  ب قت�سى 

تفويت) وعقد  االستثنائي  العام 

الحصص مع تغيير الشكل القانوني)

املحين) األسا�سي  للشركةوالنظام 

بتاليخ)03/10/2022)تم ما يلي):

50)حصة اجت اعية التي في) نقل)

من) الفياللي  سفيان  السيد  حوزة 

ي تلكها) التي  اجت اعية  حصة  (100

إلى السيدة صباح ملولي.)

للشركة) القانوني  الشكل  وتغيير 

من):

الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.

الشركة ذات املسؤولية املحدودة;)

ليصبح كالتالي):)

للشركة) األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل الفصول التي ش لها التغيير..

القانوني لدى كتابة) وتم اإليداع 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022/11/10 بتاليخ)

.130175

361 P

STE EBER
SARL

 N°894, APPT(N°4, 2EME(ETAGE,
GUICH OUDAYA TEMARA
زيادة في الرأس ال االجت اعي 

للشركة
االستثنائي) املحضر  ب قت�سى 
(،2022 أكتوار) (31 بتاليخ) املؤلخ 
نوف 3ر) (3 بتاليخ) واملسجل 
لقم) تحت  بالرااط  (2022
و) (RE202200128082063
OR10335/2022)وCA12808،)قرل)

مساه ا الشركة ما يلي):
االجت اعي) الرأس ال  في  زيادة 
في) املساه ين  مديونية  بإدماج 
 5.000.000 ب) يقدل  ب ا  الرأس ال 
االجت اعي) الرأس ال  ليصبح  دلهم 
عوض) دلهم  (10.000.000 للشركة)

5.000.000)دلهم.
تحديث أصول الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ (130098 لقم) تحت   بالرااط 

9)سبت 3ر)2022.
362 P

BEN GUARHOU IMPRESS
SARL AU

العنوان : 13 تجزئة سعيد حجي
إقامة البستان 8 ع الة ج 15 سال

تسجيله) تم  محضر  ب قت�سى 
إقرال تم  (2022 أكتوار) (31  بتاليخ)

ما يلي):
تفويت حصص من السيد بنكاغو)
الكويتي،) ابراهيم  السيد  إلى  عادل 

100)حصة.
استقالة السيد بنكاغو عادل من)

تسيير الشركة.
التسيير):)السيد ابراهمي الكويتي.

بنود أ رى.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسال) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
 2022 نوف 3ر) (7 بتاليخ) لقم  تحت 

تحت لقم)39886.
363 P
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فيدالكو
ش.م.م

لأس الها):)100.000)دلهم
عضو هيئة الخ3راء)املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني لقم)357 
الدال البيضاء

MACAN INVEST
SARL

شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 150.000 دلهم

مقر الشركة : شالع ابراهيم 
الروداني، لقم 303، الطابق الرابع

الدال البيضاء
س.ت الدال البيضاء لقم 83933

قرال االست رالية
الزيادة في الرأس ال والتخفيض منه

تفويت حصص تابعة للشركة
في) مؤلخ  عادي  غير  قرال  حسب 
الشركاء قام  (،2022 سبت 3ر) (12 

ب ا يلي):
قرال متابعة أنشطة الشركة لغم)
أن الوضعية الصافية تقل عن لبع)

لأس ال الشركة.
الزيادة في لأس ال الشركة ب بلغ)
158.000)دلهم لرفعه من)150.000 
دلهم إلى)308.000)دلهم،)تم تحقيق)
 1580 لأس ال الشركة هذا بإحداث)
اس ية) بقي ة  للشركة  تابعة  حصة 
حصة،) لكل  دلهم  (100 فئة) من 
القي ة) ومدفوعة  بكاملها،) مكتتبة 
كليا ب قاصة مع ديون أكيدة وسائلة)
ومستوجبة في الحسابات الجالية على)
 DAHLIA(الشركة ومخصصة لشركة

.HOLDING
6)و7)من) تعديل بالتالزم البندين)

النظام األسا�سي.
ب بلغ) الرأس ال  تخفيض 
من) لتخفيضه  دلهم  (158.000
دلهم) (150.000 دلهم إلى) (308.000
وذلك عن طريق استيعاب الخسائر)
تخفيض) تجسيد  يتم  السابقة،)
حصة) (1580 بإلغاس) هذا  لأس ال 
دلهم) (100 فئة) من  للشركة  تابعة 
لكل حصة والسحب الخاص بالسيد)

موالي املهدي البلغيتي.
من النظام) و7) (6 تعديل البندين)

األسا�سي.

األسا�سي) النظام  تقنين  إعادة 
التي تصبح شركة محدودة) للشركة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
بواسطة عقد عرفي مؤلخ بالدال)
البيضاء)في)18)سبت 3ر)2022،)قامت)
شركة)DAHLIA HOLDING)بتفويت)
حصة واحدة تابعة للشركة من فئة)
موالي) السيد  لفائدة  دلهم  (100

املهدي البلغيتي.
حسب قرال غير عادي مؤلخ في)18 

يوليو)2021،)قام الشركاء،)ب ا يلي):
واحدة) حصة  بتفويت  اإلشهاد 
السيد موالي) لفائدة  للشركة  تابعة 

املهدي البلغيتي.
من النظام) و7) (6 تعديل البندين)

األسا�سي.
األسا�سي) النظام  تقنين  إعادة 
التي تصبح شركة محدودة) للشركة 

املسؤولية.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)
بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 
(،2022 نوف 3ر) فاتح  في  البيضاء،)

تحت لقم)888508.
عن موجز وايان

اإلدالة املسيرة

موالي املهدي البلغيتي

364 P

ائت انية سوفيكاس ش.م.م

SOFIGAS - SARL
لقم)38)إقامة جنان عالل شالع طالق بن)

زياد)-)ت الة

مكتب املحاسبة

SOFAB GEM TEMARA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ش.م.م،ش.و
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
وضع) حيث  (،2022 أكتوار) (12
التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

ش.م.م،ش.و،)م يزاتها كالتالي):
الشكل القانوني):)شركة محدودة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

ش.م.م،ش.و.
 SOFAB GEM (: التس ية)

TEMARA

التجالة) (: االجت اعي) الهدف 

باالستيراد في قطع غيال السيالات.

بصفة عامة كل الع ليات املالية،)

أو) مباشر  بشكل  املرتبطة  التجالية 

وكذا) الشركة  ب وضوع  مباشر  غير 

تن ية) شأنها  من  التي  الع ليات 

الشركة.

 88 لقم) شالع  (: االجت اعي) املقر 

1)شالع فال ولد ع ير أكدال) الشقة)

الرااط.

مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجت اعي) الرأس ال 

إلى) مقس ة  دلهم  (100.000 مبلغ)

دلهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

وحرلت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف):

السيد اح د ببي):)1000)حصة.

من) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجالية بالرااط تحت لقم)130101 

بتاليخ)9)نوف 3ر)2022.
عن النسخة والنصة

ائت انية الكوادي أيوب وسلمى))سوفيكاس)

365 P

عقد تسيير أصل تجاري
ب وجب العقد العرفي املوقع بين)

 2022 أكتوار) (31 بتاليخ) الطرفين 

الحامل) عث ان  بيباون  السيد  بين 

 AB274208 لقم) الوطنية  للبطاقة 

والسيد اوزاير لشيد الحامل للبطاقة)

أعطى السيد) (JY9189 الوطنية لقم)

لألصل) حر  تسيير  عث ان  بيباون 

املركز) (1 ب تجر) الواقع  التجالي 

الرااط) سوي�سي  م  ل  ا  التجالي 

تحت) التجالي  بالسجل  واملسجل 

التجالية) باملحك ة  (110210 الرقم)

تبتدئ) سنوات  ثالث  ملدة  بالرااط 

في وتنتهي  (2022 نوف 3ر) فاتح   في 

للتجديد) قابلة  (2025 أكتوار) (31

مقابل مبلغ شهري)7.000)دلهم.

366 P

عقد تسيير أصل تجاري
ب وجب العقد العرفي املوقع بين)
 2022 أكتوار) (31 بتاليخ) الطرفين 
الحامل) عث ان  بيباون  السيد  بين 
 AB274208 لقم) الوطنية  للبطاقة 
والسيد اوزاير لشيد الحامل للبطاقة)
أعطى السيد) (JY9189 الوطنية لقم)
لألصل) حر  تسيير  عث ان  بيباون 
املركز) (1 ب تجر) الواقع  التجالي 
الرااط) سوي�سي  م  ل  ا  التجالي 
تحت) التجالي  بالسجل  واملسجل 
التجالية) باملحك ة  (110210 الرقم)
تبتدئ) سنوات  ثالث  ملدة  بالرااط 
في وتنتهي  (2022 نوف 3ر) فاتح   في 
للتجديد) قابلة  (2025 أكتوار) (31

مقابل مبلغ شهري)7.000)دلهم.
367 P

Z.A DESIGN
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشريك واحد

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : عند املركز 

التجالي ميجا مول الطابق األول 
محل لقم 108 الرااط

فسخ مسبق
الوحيد) الشريك  قرال  ب وجب 
وضعت) (2022 سبت 3ر) (30 بتاليخ)
نسخة منه بكتابة الضبط باملحك ة)
التجالية بالرااط يوم)3)نوف 3ر)2022 
الشريك) قرل  (،130065 لقم) تحت 
 Z.A DESIGN لشركة) الوحيد 
لأس الها) واحد  لشريك  ش.ذ.م.م،)
االجت اعي) مقرها  دلهم  (100.000
عند املركز التجالي ميجا) (- بالرااك)
 108 لقم) محل  األول  الطابق  مول 
فسخ) للشركة،) ك صفي  واصفته 
مسبقا،) أعاله  املذكولة  الشركة 

وذلك ابتداء)من هذا اليوم.
الشركة) تصفية  مكان  حدد 
بالرااط)-)25)زنقة ايت لحسن تجزئة)

املنظر الج يل)3.
ب ثابة مقتطف وايان

«فيدكس»

368 P
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شركة ام كلينوي
AM CLEANOUI
تأسيس شركة

في) منجز  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) (،2022 أكتوار) (12 الرااط بتاليخ)
مسؤولية) ذات  شركة  قوانين  إنجاز 

محدودة م يزاتها كالتالي):
كلينوي ام  شركة  (:  التس ية)

AM CLEANOUI
البستنة) النظافة،) (: الهدف)

والصيانة.
املقر االجت اعي):)قطاع)2)لقم)323 

زلدال الغراية بوقنادل سال.
املدة):)99)سنة.

دلهم) (100.000 (: الرأس ال)
كق) قي ة  حصة  (1000 إلى) مقسم 

واحد منها)100)دلهم.
السيد) الشركة  يدير  (: اإلدالة)
املهدي أعوي وعبد الغني أعوي ملدة)

غير محدودة.
إلنشاء) (%5 األلااح) من  يقتكع 

االحتياط القانوني.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
املحك ة) لدى  الضبط  بكتابة 
االبتدائية بسال يوم)7)نوف 3ر)2022،)

تحت لقم السجل التجالي)36975.
عن املسير

ائت انية غريس

369 P

 HANANE CASH شركة
ATLAS
ش.م.م

وكالة لتحويل األموال وتقديم 
الخدمات

لقم 71 شالع مح د الخامس 
 نيفرة
تأسيس

بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
2022)تم تأسيس شركة) 23)سبت 3ر)
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
 HANANE شركة) (: التس ية)

CASH ATLAS
مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك وحيد.

شالع) (71 لقم) (: االجت اعي) املقر 

مح د الخامس  نيفرة.

األموال) تحويل  وكالة  (: الغرض)

وتقديم الخدمات.

 100.000 في) حدد  (: الرأس ال)

حصة موزعة على) (1000 إلى) موزع 

الشكل التالي):

دلو�سي حنان)1000)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة دلو�سي حنان وذلك ملدة غير)

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاليخ بخنيفرة  االبتدائية   باملحك ة 

لقم) تحت  (،2022 نوف 3ر) (8

لقم) التجالي  السجل  (2022/886

.4637

370 P

CAFE SWEET ATLAS شركة
ش.م.م

مقهى، مطعم، م ون حفالت

حي أ امن، لقم 150،  نيفرة

تأسيس
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

2022)تم تأسيس شركة) 20)سبت 3ر)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 STE CAFE SWEET (: التس ية)

ATLAS

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.
املقر االجت اعي):)حي أ امن،)لقم)

150،) نيفرة.
م ون) مطعم،) مقهى،) (: الغرض)

حفالت.

 100.000 في) حدد  (: الرأس ال)

حصة موزعة على) (1000 إلى) موزع 

الشكل التالي):

السيد حركاس مح د)500)حصة.

السيد مصطفى نبيل)500)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد حركاس مح د وذلك ملدة غير)

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاليخ بخنيفرة  االبتدائية   باملحك ة 

لقم) تحت  (،2022 نوف 3ر) (5

لقم) التجالي  السجل  (2022/883

.4577

371 P

STE JARBEL - MARBRE
SARL

مركز كف النسول -  نيفرة

غير) اجت اع  محضر  ب قت�سى 

تم) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ) عادي 

اتخاذ القرالات التالية):

500)حصة من) :)تفويت) (1 القرال)

حصص السيد بلحسن عبيري بقي ة)

السيد) لفائدة  للحصة  دلهم  (100

العالي) عبد  السيد  بوص ر،) يونس 

بوص ر،) حسن  السيد  بوص ر،)

السيد مروان بوص ر،)السيد فيصل)

بوص ر والسيد نول الدين بوص ر.

لكي يصبح لأس ال الشركة موزعا)

كارتي):

يونس بوص ر)88)حصة.

عبد العالي بوص ر)83)حصة.

حسن بوص ر)88)حصة.

مروان بوص ر)83)حصة.

فيصل بوص ر)83)حصة.

نول الدين بوص ر)83)حصة.

الكامل) االنسحاب  (: (2 القرال)

بلحسن) للسيد  لإللغاء) قابل  والغير 

عبيري من كل ما يتعلق بالشركة.

يونس) السيد  تعيين  (: (3 القرال)

بوص ر) حسن  والسيد  بوص ر 

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيريين 

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاليخ بخنيفرة  االبتدائية   باملحك ة 

لقم) تحت  (،2022 نوف 3ر) (2

لقم) التجالي  السجل  (2022/880

.1905

372 P

STE BROTRADE
SARL

زنقة 18 لقم 12 سيدي بوتزكاغت، 
 نيفرة

غير) اجت اع  محضر  ب قت�سى 
2022)تم) 28)أغسطس) عادي بتاليخ)

اتخاذ القرال التالي):
مستغل) نشاط  إضافة  (: القرال)
نشاط) على  والتشطيب  غابوي 

النجالة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
باملحك ة االبتدائية بخنيفرة بتاليخ)8 
سبت 3ر)2022)تحت لقم)2022/396 

السجل التجالي)2905.
373 P

ELENI
شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأس ال : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : دوال ايت بهي، 
ج اعة تغازوت، مركز أولير، أكادير

الج ع) محضر  ب قت�سى  (- (I
2022،)تم) العام املؤلخ في)27)يونيو)

تسجيل وإقرال ما يلي):)
 CLAUDE السيد) وفاة  (- (1
مسير وشريك وقبول ولثته) (ROULE
كشركاء)في الشركة)«ELENI»)ش.م.م)

واست رال الشركة.
 ELSA السيدتان) تعيين  (- (2
 FREDERIQUE و) (SPINELLI
ROULE)ك سيرتين للشركة ملدة غير)

محدودة.
تعديل) تم  سبق  ملا  ونتيجة 
15)من) 6)و)7)و) مقتضيات الفصول)

القانون األسا�سي للشركة كارتي):
الفصل السادس):)التقدي ات)

قام الشركاء)بتقديم املبالغ التالية)
للشركة):

 ELSA SPINELLI : السيدة)
22.500)دلهم.

 OLIVIER SPINELLI : السيد)
22.500)دلهم.

 FREDERIQUE ROULE :(السيدة
22.500)دلهم.
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 PATRICE ROULE : السيد)

22.500)دلهم.

: PHILIPPE DEMOUGEOT(السيد 

10.000)دلهم.

املج وع):)100.000)دلهم.

)الباقي بدون تعديل).

الرأس ال) (: السابع) الفصل 

االجت اعي)-)الحصص االجت اعية):

في) محدد  االجت اعي  الرأس ال 

إلى) مقسم  دلهم  (100.000 مبلغ)

فئة) من  اجت اعية  حصة  (1.000

 1.000 إلى) (1 مرق ة من) دلهم،) (100

تم اكتتابها كليا وأداء)قي تها،)موزعة)

حسب تقدي اتهم ك ا) على الشركاء)

يلي):

 225  :  ELSA SPINELLI السيدة)

حصة.

 225 : OLIVIER SPINELLI(السيد

حصة.

 FREDERIQUE ROULE السيدة)

225)حصة.

 225  :  PATRICE ROULE السيد)

حصة.

 : PHILIPPE DEMOUGEOT(السيد

100)حصة.

املج وع):)1000)حصة.

تعيين) (: عشر) الخامس  الفصل 

املسيرين)-)السلطات املخولة لهم

«الشركة)....................................»

 ELSA السيدتان) تعيين  تم 

 FREDERIQUE و) (SPINELLI

ROULE)ك سيرتين للشركة ملدة غير)

محدودة.

األمول) ج يع  في  ملزمة  الشركة 

املتعلقة بها بتوقيع احدى املسيرتين.

)الباقي بدون تعديل).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

 3 بتاليخ) بأكادير  التجالية  املحك ة 

نوف 3ر)2022)تحت لقم)119137.
للخالصة والنشر

374 P

 LES COPAINS JUNIORS
PRIVE
SARL

العادي) غير  العام  الج ع  قرل 
 2022 أكتوار) (17 بتاليخ) املنعقد 
 LES COPAINS JUNIORS» لشركة)
PRIVE SARL» شركة ذات املسؤولية)
دلهم) (100.000 لأس الها) املحدودة 
شالع) (28 ع الة) (: االجت اعي) مقرها 
موالي علي شريف اوالد بناصر مسيرة)

1)ت الة،)ما يلي):
التالية) األنشطة  إضافة  (- (1

لتش ل):
لوض األطفال ومدلسة ابتدائية.

دلوس  صوصية.
دلوس لغوية.

2)-)تعديل البند لقم)3)من النظام)
األسا�سي للشركة.

األسا�سي) النظام  تحديث  (- (3
للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نوف 3ر) (7 بتاليخ) بت الة  االبتدائية 

2022)تحت لقم)9256.
375 P

ديوان األستاذة س ية لبصير

موثقة بالدال البيضاء

الدال البيضاء،)إقامة فرحتين)6)ع الة)119 

شقة)8)الطابق الثاني

الهاتف):)0522560991/ 0668365538

DISTRILEAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لأس الها االجت اعي : 50.000 دلهم
مقرها االجت اعي : كائن بالدال 
البيضاء 61 شالع اللة ياقوت 
مصطفى املعاني املركز التجالي 

لياض الرقم 85 طابق 2
تأسيس

ب قت�سى عقد توثيقي بالدال) (- (1
تم) (،2022 ماي) (6 بتاليخ) البيضاء)
 »DISTRILEAD»(تأسيس شركة باسم
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
عقالات) شراء) االجت اعي  وهدفها 
مقرها) وايع عقالات،) أو ألا�سي بناء)
شالع) (61 البيضاء) بالدال  االجت اعي 
املركز) املعاني  ياقوت مصطفى  اللة 
 2 طابق) (85 الرقم) لياض  التجالي 
ولأس الها االجت اعي):)50.000)دلهم

أجالها القانوني)99)سنة من تاليخ)

السيد) ومسيرها  األسا�سي  القانون 

السيد) الدين  صالح  مح د  معتز 

القالوي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بالدال) التجالية  ب حك ة  الضبط 

تحت) (2022 يوليو) (6 بتاليخ) البيضاء)

لقم)830473.

ملخص قصد النشر

األستاذة س ية لبصير

املوثقة

376 P

ديوان األستاذة س ية لبصير

موثقة بالدال البيضاء

الدال البيضاء،)إقامة فرحتين)6)ع الة)119 

شقة)8)الطابق الثاني

الهاتف):)0522560991/ 0668365538

DISTRILEAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لأس الها االجت اعي : 50.000 دلهم

مقرها االجت اعي : كائن بالدال 

البيضاء 61 شالع اللة ياقوت 

مصطفى املعاني املركز التجالي 

لياض الرقم 85 طابق 2

تفويت مج وع أسهم الشركة
ب قت�سى عقد توثيقي بالدال) (- (1

البيضاء)بتاليخ)6)يوليو)2022،)فوت)

والحامل) عقاد  الهادي  عبد  من  كل 

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الكريم) عبد  والسيد  (،AB210891

التعريف) لبطاقة  والحامل  عقاد 

لفائدة) (،AB168891 لقم) الوطنية 

والحاملة) الرا�سي  فاط ة  السيدة 

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

شركة) أسهم  مج وع  (،M357475

 20.000 لأس الها) غزة») «نج ة 

مقهى،) التجالي  نشاطها  دلهم،)

 1 ال3ركة) حي  البيضاء) الدال  مقرها 

832)موالي) شالع جودال بن عبد هللا)

لشيد)20600،)سجلها التجالي بالدال)

البيضاء)لقم)238709.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بالدال) التجالية  ب حك ة  الضبط 

 2022 أغسطس) (29 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)835860.

ملخص قصد النشر

األستاذة س ية لبصير

املوثقة

377 P

GNJ SERVICE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000,00 DH

 SIEGE(SOCIAL : APPT 1 1ERE

 ETAGE(N 223HAY(NAHDA

RABAT

بت الة) مؤلخ  محضر  ب قت�سى 

وضع) تم  (2022 شن3ر) بتاليخ28)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

امل يزات التالية):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

التس ية):)GNJ SERVICE)ش.م.م)

ش.و.

الهدف):)التنظيف.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الطابق) (1 الشقة) (: املقر الرئي�سي)

األول لقم)223)حي النهضة الرااط.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ب ا) املال  لأس  حدد  (: املال) لأس 

على) مقسم  دلهم  (100.000 قدله)

دلهم) (100 بنسبة) حصة  (1000
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

( االجت اعي للشركة)))

األلااح) من  (5 تؤ ذ) (: األلااح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

تدال الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  ( العسالي) بنعي�سى  السيد 

محدودة.)))))))

لكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (28/10/2022 بتاليخ)

السجل التجالي)163627.
للبيان والنشر

378 P
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 EXPERT UNIVERSEL

MANUTENTION & PLUS
إكسبير أونيفيرسيل مانوطنسيون 

& بليس

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

لأس الها 9.000 أولو

املقر االجت اعي : منطقة التصدير 

الحرة، بقعة لقم 80 أ، الطابق 

الثاني، مكتب لقم ب 8 - طنجة

السجل التجالي لقم : 130833

تأسيس
 2 في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس) تم  بطنجة  (2022 سبت 3ر)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد والتي تح ل الخصائص التالية):

أونيفيرسيل) «إكسبير  (: التس ية)

ش.م.م) بليس») (& مانوطنسيون)

بشريك وحيد.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

ك ا بالخالج إلى):

معدات) وتوليد  وتأجير  صيانة 

املناولة.

ارالت) وإصالح  تأجير   دمة 

الكهراائية.

الشوكية) الرافعات  تأجير   دمة 

واملنصات الكهراائية.

توليد قطع غيال املناولة.

تأجير ماكينات التعبئة والتغليف)

وملحقاتها.

املقر االجت اعي)):)منطقة التصدير)

الطابق) أ،) (80 لقم) بقعة  الحرة،)

الثاني،)مكتب لقم ب)8)-)طنجة

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

لأس ال االجت اعي :)حدد لأس ال)

9.000)أولو مقس ة) الشركة في مبلغ)

أولو)) (10 بقي ة) حصة  (900 إلى)

للحصة،)مكتتبة كليا ومحرلة إج اال)

ومخصصة للشريك الوحيد كالتالي):

السيد مح د الحيبول،)مالك)900 

حصة.

مج وع الحصص):)900)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 3ر.

االحتياط) لتكوين  (%5 (: األلااح)

للشريك) يخصص  والباقي  القانوني،)

الوحيد.

اإلدالة):)تم تعيين وفقا لل ادة)18 

من النظام األسا�سي،)وذلك ملدة غير)

محدودة):

مسير) الحيبول،) مح د  السيد 

10)مج ع العرفان) املقيم) الشركات،)

90000)طنجة)-)املغرب.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم) (2022 سبت 3ر) (28 بتاليخ)

.257782
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

379 P

LASRY GLASS INDUSTRIES
السري كالس إندوستري

شركة محدودة املسؤولية
لأس الها 31.295.880 دلهم قابل 

للتحويل

املقر االجت اعي : منطقة التصدير 

الحرة، بقعة لقم 105 - طنجة

السجل التجالي لقم : 39877

تخفيض لأس ال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي

العام) الج ع  محضر  ب وجب  (- (I

سبت 3ر) فاتح  في  املؤلخ  االستثنائي 

املس اة) الشركة  شركاء) قرل  (2022

ش.م.م) إندوستري») كالس  «السري 

ما يلي):

لأس) تخفيض  على  املصادقة 

العام) الج ع  قرله  الذي  املال 

االستثنائي بتاليخ)28)يونيو)2022)من)

34.773.200)دلهم قابلة للتحويل إلى)

31.295.880)دلهم قابلة للتحويل.

تصديق على التغيير املوازي لل ادة)

6)و)7)من النظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم) (2022 سبت 3ر) (27 بتاليخ)

.257720
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

380 P

LABORMET DUE
البولمي دوي

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
لأس الها 9.000 أولو

املقر االجت اعي : منطقة التصدير 

الحرة، بقعة لقم 80 أ، الطابق 

الثاني، مكتب لقم ب 5 - 90090 - 

طنجة

السجل التجالي لقم : 102307

تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

الشريك) قرالات  ب وجب  (- (1

 2022 يوليو) (29 في) املؤل ة  الوحيد 
للشركة املذكولة أعاله تقرل ما يلي):

أ))معرفة كون الشركة قد أوقفت)

التصفية) وقرلت  أنشطتها  ج يع 

بحلها) والقيام  للشركة  املسبقة 

من تاليخ) بطريقة ودية وذلك ابتداء)

31)يوليو)2022.

ب))تحديد مقر التصفية): منطقة 

أ،   80 لقم  بقعة  الحرة،  التصدير 

 -  5 ب  لقم  مكتب  الثاني،  الطابق 

90090 - طنجة.

ت) تعيين السيد ليكالدو دجيريللي 

كولسو  الساكن  للشركة،  مصفي 

تولينو   10181 73/ب  كوكو  مونتي 

)إيطاليا) وذلك لل دة التي تستغرقها 

التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   -  2

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم) (2022 سبت 3ر) (12 بتاليخ)

.257246
ب ثابة مقتطف وايان

املصفي

381 P

STACEM MAROC
ستاسيم مروك

شركة محدودة املسؤولية 
لأس الها 60.000 أولو

املقر االجت اعي : منطقة التصدير 
الحرة، قطعة 15، تجزئة 2 و 3، 

90000 - طنجة
السجل التجالي لقم : 88011
تغيير امل ثل القانوني  للشركة

استقالة مسير
تأكيد على صالحية التسيير

توقيع اجت اعي
ب وجب محضر الج ع العام) (- (1
أغسطس) (5 في) املؤلخ  االستثنائي 
املس اة) الشركة  شركاء) قرل  (2022

«ستاسيم مروك» ش.م.م ما يلي):
للشركة) القانوني  امل ثل  تغيير 
أصبح  الذي  مروك»  «ستاسيم 

السيد ليونيل هايز.
السيد  استقالة  وقبول  معرفة 
مالك شوالي كولينا من مهامه ك سير 
يوليو   20 مؤل ة  برسالة  للشركة، 

2022 اعتبالا من 31 يوليو 2022.
تأكيد على أن الشركة مسيرة من 

قبل املسير : السيد ليونيل هايس.
بالتوقيع  ملزمة  الشركة  أن  على 

لل سير املشال إليه أعاله.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ فاتح سبت 3ر)2022)تحت لقم)

.256983
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

382 P

NORDAMI
نولدامي

شركة محدودة املسؤولية
لأس الها 230.000 أولو

املقر االجت اعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة لقم 83 أ، بو الف - 

طنجة
السجل التجالي لقم : 26735
تفويت الحصص االجت اعية
تعديل موازي للنظام األسا�سي
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في) ب وجب عقد عرفي مؤلخ  (- (I

تفويت) تم  بطنجة  (2022 يوليو) (18

860)حصة اجت اعية ي لكها السيد)

السيد) لصالح  فيرنانديس  أونطوان 

لامون فيرنانديس.

ب وجب محضر الج ع العام) (- (2

 2022 18)يوليو) االستثنائي املؤلخ في)

للشركة املذكولة أعاله،)تقرل ما يلي):

الحصص) تفويت  وقبول  معرفة 

االجت اعية املشال إليها أعاله.

 7 و) (6 التعديل املوازي لل ادتين)

من النظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ فاتح سبت 3ر)2022)تحت لقم)

.256988
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

383 P

 MAERSK LOGISTICS AND

SERVICES TANGIER MED

مايرسك لوجيستيكس إند سرفيسز 

طانجير ميد

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

لأس الها 125.000 الدوالل األمريكي

املقر االجت اعي : املنطقة الحرة 

اللوجستية، تجزئة لقم 130، 

املستودع لقم 5، مكتب لقم 7، 

قصر املجاز واد الرمل، بلدية أنجرة، 

ع الة فحص أنجرة

السجل التجالي لقم : 91229

االست رال في نشاط الشركة
الشريك) قرالات  ب وجب  (- (I

بتاليخ) املؤل ة  للشركة  الوحيد 

املس اة) للشركة  (،2022 يوليو) (8

«مايرسك لوجيستيكس إند سرفيسز 

طانجير ميد»، تقرل عدم حل الشركة 

لغم  سالة  النشاط  في  واالست رال 

أكثر من ثالث ألااع لأس ال الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم) تحت  (2022 ماي) (3 بتاليخ)

.256266
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

384 P

 ORAU MOROCCO
AUTOMOTIVE

ألو مروكو أوطوموتيف
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
لأس الها 6.363.000 أولو

املقر االجت اعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة لقم 1، البقعة لقم 25 

ب، - طنجة
السجل التجالي لقم : 57115

ت ديد هدف الشركة
زيادة لأس ال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�سي
الشريك) قرالات  ب وجب  (- (I
الوحيد املؤل ة في)5)يوليو)2022)قرل)
مروكو  «ألو  املس اة) الشركة  شركاء)
أوطوموتيف» ش.م.م بشريك وحيد 

ما يلي :
بإضافة  الشركة  هدف  توسيع 
نشاط تصنيع املكونات البالستيكية 

لصناعة السيالات.
الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
سيرفع  م ا  أولو   5.295.000 ب بلغ 
الرأس ال من مبلغ 1.068.000 أولو 

إلى مبلغ 6.363.000 أولو.
معرفة تخصيص)529.500)حصة)
جديدة لصالح الشركة)«ألو  أولهان 
سيستي لري  كنترول  أط وتيف 

سنايي أ إس».
التعديل املوازي لل واد)2)و)6)و)7 

من النظام األسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
بتاليخ)30)أغسطس)2022)تحت لقم)

.256905
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

385 P

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT DE

TANGER TECH
SA

شركة داميناج ونت دو طونجي تك 
إس

شركة مساه ة
لأس الها 500.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : 21، شالع باستول، 
طنجة

السجل التجالي لقم : 95477
إعادة صياغة النظام األسا�سي

ب وجب محضر الج ع العام) (- (I
أغسطس) (18 في) املؤلخ  املشترك 
الشركة املس اة) قرل شركاء) (،2022
طونجي) دو  داميناج ونت  «شركة 
تك»)شركة مساه ة بإعادة صياغة)

النظام األسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم) (2022 سبت 3ر) (27 بتاليخ)

.257721
ب ثابة مقتطف وايان

مجلس اإلدالة

386 P

GAM LOCATION MAROC
كام لوكاسيون مالوك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

لأس الها 15.850.000 دلهم
املقر االجت اعي : املنطقة الصناعية 
مغوغة، م ر لقم 1، بقعة لقم 2، 

طريق تطوان - طنجة
السجل التجالي لقم : 85893

زيادة لأس ال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي

I)-)ب وجب قرالات الشريك الوحيد)
سبت 3ر) فاتح  في  املؤل ة  للشركة 
املس اة) الشركة  شركاء) قرل  (2022
ما  مالوك» ش.م.م  لوكاسيون  «كام 

يلي :
الشركة  لأس ال  في  الزيادة 
ب بلغ 5.520.000 دلهم م ا سيرفع 
 10.600.000 مبلغ  من  الرأس ال 

دلهم إلى مبلغ 15.850.000 دلهم.

الحصص) تخصيص  معرفة 
الجديدة.

 7 و) (6 التعديل املوازي لل ادتين)
من النظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم) (2022 سبت 3ر) (19 بتاليخ)

.257468
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

387 P

EL MOROCCO CLUB
إل مروكو كلوب

شركة محدودة املسؤولية
لأس الها 2.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : 1 زنقة قشلة 
القصبة - طنجة

السجل التجالي لقم : 53007
االست رال في نشاط الشركة

I)-)ب وجب قرالات الشريك الوحيد)
يوليو) (18 بتاليخ) املؤل ة  للشركة 
«إل مروكو  للشركة املس اة) (،2022
الشركة  حل  عدم  تقرل  كلوب»، 
لغم  سالة  النشاط  في  واالست رال 

أكثر من ثالث ألااع لأس ال الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت لقم) (2022 سبت 3ر) (19 بتاليخ)

.257467
ب ثابة مقتطف وايان

املسير

388 P

 SOCIETE INDUSTRIELLE
DU TUBE ACIER

إندوستوب
شركة مساه ة

لأس الها : 60.000.000 دلهم
املقر االجت اعي : املنطقة الصناعية، 

طريق تطوان، طنجة
السجل التجالي لقم 3109

زيادة لأس ال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي

العام) الج ع  محضر  ب وجب 
يوليو) فاتح  في  املؤلخ  االستثنائي 
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الشركة) في  املساه ون  قرل  (،2022

شركة) «إندوستوب») املس اة)

مساه ة):

الزيادة في لأس ال الشركة ب بلغ)

يرفع) م ا  دلهم،) (30.000.000

دلهم) (30.000.000 من) مال  لرأس 

ع3ر) وذلك  دلهم  (60.000.000 إلى)

من) جديد  سهم  (600.000 إحداث)

فئة)50)دلهم للسهم الواحد.

النظام) من  (8 املادة) التعديل 

األسا�سي.

كل) اإلدالة  ملجلس  التفويض 

لج ع) الضرولية  الصالحيات 

وتسلم) الجديدة  األسهم  اكتتابات 

من) والتأكد  املستحقة  اإليداعات 

التحقيق النهائي للزيادة في الرأس ال)

املتعلقة) املواد  تعديل  واالتالي  نقدا 

بذلك من النظام األسا�سي.

اإلدالة) مجلس  محضر  ب وجب 

أعضاء) قام  (،2022 يوليو) (8 بتاليخ)

مجلس إدالة الشركة املذكولة ب):

االكتتاب) تصريح  على  املصادقة 

واألداء.

اإلج الي) االكتتاب  من  التأكد 

 50 بقي ة) جديد  سهم  (600.000

تم) التي  الواحد،) للسهم  دلهم 

الرأس ال) زيادة  مقابل  إصدالها 

األسهم) الكتتاب  الكلي  والتحرير 

التحقيق) بذلك  مصرحا  املكتتبة 

النهائي للزيادة في الرأس ال ع3ر إدماج)

تسبيقات الحسابات الجالية للشركاء.

الشرط) بتحقق  عل ا  اإلحاطة 

في) للزيادة  النهائي  بالتحقيق  املتعلق 

الرأس مال واإلحاطة عل ا بتعديالت)

النظام األسا�سي الالحقة املقرلة من)

طرف الج ع العام االستثنائي املؤلخ)

في فاتح يوليو)2022.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت) (2022 أغسطس) (30 بتاليخ)

الرقم)256.906.
ب ثابة مقتطف وايان

مجلس اإلدالة

389 P

QDVC - CASAIS
كوديفي�سي كساي

املقر االجت اعي : 5 شالع ابن تاشفين 

الطابق الثاني لقم 3 طنجة

السجل التجالي 59881

استقالة مدير

تعيين مدير

وفقا ملحضر الج ع العام ملج وعة)

باسم) املعروفة  اقتصادي  نفع  ذات 

املؤلخ بطنجة) «كوديفي�سي كساي»،)

وافق األعضاء) (،2015 يونيو) (22 في)

على):

استقالة مدير السيد آالن ميشيل)

اعتبالا من)21)يونيو)2015.

تعيين املدير الجديد السيد جاك)

يونيو) (22 من) اعتبالا  مالجوتين 

.2015

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

تحت لقم) (2015 أغسطس) (6 بتاليخ)

.3367
ب ثابة مقتطف وايان

اإلدالة

390 P

 STE FIBONACCI CENTRE

PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : محل سكني، 

الكائن برقم 1058 شقة 8، لياض 

االس اعيلية، مكناس

RC : 54657

IF : 50633639

التصفية املسبقة
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغير العادي بتاليخ)31)أكتوار)2022 

 FIBONACCI CENTRE لشركة)

التقرير واملصادقة) تم  (PRIVE SARL

على ما يلي):

التصفية املسبقة للشركة.

صنهاجي  ايلي) السيد  تعيين 

توفيق ك صفي للشركة.

تعيين مقر الشركة مقر التصفية.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

نوف 3ر) (8 بتاليخ) ب كناس  التجالية 

2022)تحت لقم)1088.

391 P

ائت انية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شالع ولي العهد،)طنجة

 STE CONTRALEAD

MOROCCO
SARL A AU

 كونطراليد مولوكو ش.ذ.م.م 

ذات الشريك الواحد
لأس الها : 20.000 دلهم

 NREA مقرها االجت اعي : طنجة، مركز

183 شالع ولي العهد، مكتب لقم 13

س.ت : 107711

إغالق التصفية نهائيا
الشريك) قرال  ب وجب  (- أ)

بتاليخ) بطنجة  املنعقد   الوحيد 

املس اة) للشركة  (2022 سبت 3ر) (8

ش.ذ.م.م  مولوكو»  « كونطراليد 

لأس الها  الوحيد،  الشريك  ذات 

االجت اعي  مقرها  دلهم،   20.000

بطنجة، مركز 183NREA شالع ولي 

العهد، مكتب لقم 13، السيد هيفان 

الوحيد  املسير  بصفته  مح د  شيخ 

الحصص  لج يع  واملالك  للشركة 

االجت اعية قرل ما يلي :

إغالق) تقرير  على  املصادقة 

للشركة) املسبقة  التصفية  مسطرة 

السيد) املصفي  طرف  من  املقدمة 

ذمته) مع إ الء) هيفان شيخ مح د،)

وهكذا،) للشركة.) ك صفي  لوكالته 

الشركة) وتصفية  إغالق  إقرال 

ش.ذ.م.م) مولوكو»)  «كونطراليد 

بتاليخ) نهائيا  الواحد  الشريك   ذات 

8)سبت 3ر)2022.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ب)

بتاليخ) بطنجة  التجالية   املحك ة 

3)نوف 3ر)2022)تحت لقم)259100.
مقتطف وايان النشر

ائت انية تكنيك أسيسطانس

392 P

LIFE VIP CAR
SARL

إعالن عن تغيير
ومحضر) البيع  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ) االستثنائي  العام   الج ع 

 LIFE VIP(5)أكتوار)2022)قرل شركاء

CAR SARL)شركة ما يلي):

والسيدة) املنصولي  فهد  السيد 

بوعزة مريم باعا ج يع حصصهم إلى)

السيد مرزاق الصديق.

ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 

ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

املنصولي) فهد  السيد  است رال 

مسيرا للشركة مع اإلمضاء)االجت اعي)

ملدة غير محددة.

مالئ ة القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاليخ) بالرااط  التجالية   املحك ة 

3)نوف 3ر)2022)تحت لقم)129988.

393 P

STE TAGS
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

الرأس ال : 100.000 دلهم

تأسيس
بالرااط) عرفي  عقد  ب قت�سى 

وضع) تم  (،2022 أكتوار) (3 بتاليخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

.TAGS(:(التس ية االجت اعية

وكالة) (: االجت اعي) الهدف 

التواصل.
شالع) (،15 لقم) (: املقر االجت اعي)

أكدال،) (،8 لقم) شقة  األبطال،)

الرااط.

املدة االجت اعية):)99)سنة ابتداء)

من تاليخ تأسيسها.
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حدد) (: االجت اعي) الرأس ال 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  لأس ال 

دلهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)دلهم للحصة وزعت ك ا يلي):

الرزاق) عبد  حاجيوي  السيد 

1000)حصة.

من) تبدئ  (: االجت اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

غير) ك سيرة  الحاجيوي  ديجة،)

شريكة للشركة ملدة غير محدودة.
البنك):)تم تعيين السيد حاجيوي)

على) وحدي  ك وقع  الرزاق  عبد 

الوثائق البنكية ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجالي ب كتب)

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (10 بتاليخ)

.163947

394 P

IMMO STATE CAPITAL
SARL

 AU(CAPITAL(DE 1.250.000.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°48 APPT 1

 AVENUE FAL OULED OUMEIR

AGDAL,RABAT

RC : 160261
طلب تسجيل تعديل سجل تجالي

الرفع من لأس ال الشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرل بالرااط)

الج ع) قرل  (،2022 سبت 3ر) (30 في)

 IMMO لشركة) االستثنائي  العام 

لأس الها) ش.و  ش.م.م  (STATE

في) مقرها الرئي�سي  دلهم،) (500.000

أكدال،) (،1 الشقة) ع ير،) ولد  فال 

الرااط،)ما يلي):

الزيادة من لأس ال الشركة ب بلغ)

إلى) لفعه  أجل  من  دلهم  (750.000

من  الل) دلهم  (1.250.000 مبلغ)

إنشاء)7500)وحدة اجت اعية جديدة)

دلهم لكل منها على النحو) (100 من)

التالي):

750.000)دلهم من  الل د ول)

 BHP(شريك جديد شركة ش.م.م ش

بالكامل) وتحريرها  نقدا  لالشتراك 

عند االشتراك.

من) (7 واملادة) (6 املادة) تحديث 

النظام األسا�سي للشركة):

الوحدات االجت اعية):

السيد إلياس هشام أسكول)5000 

وحدة اجت اعية)؛

BHP ش) ش.م.م   الشركة 

7500)وحدة اجت اعية)؛

املج وع)12.500)وحدة.

عدد الحصص النقدية):

السيد إلياس هشام أسكول املبلغ)

نقدا)500.000)دلهم)؛

املبلغ) (BHP ش) ش.م.م  الشركة 

نقدا)750.000)دلهم)؛

املج وع)1.250.000)دلهم.

قبل) من  الشركة  وتسيير  إدالة 

السيد إلياس أسكول هشام لفترة غير)

محددة.
لقم التقييد في السجل التجالي)

تحت) بالرااط  التجالية   باملحك ة 

لقم)8122)بتاليخ)25)أكتوار)2022.

395 P

WEBHELP MAROC
SA

شركة مساه ة

 لقم السجل التجالي بالرااط 

لقم 53977

التحقق من تخفيض لأس املال غير 
معلل بالخسائر

بتاليخ) محضر  ب وجب  (- (I 

 WEBHELP(19)سبت 3ر)2022)لشركة

MAROC)مقرها االجت اعي بالرااط،)

28)شالع عالل ابن عبد هللا ومسجلة)

تحت) بالرااط  التجالي  السجل  في 

لقم)53977)تحقق من اإلنجاز النهائي)

املعلل) غير  املال  لأس  لتخفيض 

إلى) دلهم  (7.300.000 بالخسائر من)

من) التحقق  بعد  دلهم  (300.000

فترة) اعتراض  الل  أي  عدم وجود 

في) عليها  املنصوص  يوما  الثالثين 

املادة)212)من القانون)17.95.

تحديد) تم  التخفيض،) هذا  بعد 

دلهم) (300.000 ب بلغ) املال  لأس 

مقس ا إلى)3000)سهم بقي ة اس ية)

مدفوعة) منها،) لكل  دلهم  (100

الوحيد) الشريك  وي لكها  بالكامل 

.WEBHELP SAS

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالرااط) التجالية  املحك ة  ضبط 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (27 بتاليخ)

.129769
الرئيس

396 P

CWT MAROC

SA

 السجل التجالي بالدال البيضاء 

لقم 32265

ا تيال عضو مجلس اإلدالة الجديد
يوليو) (7 بتاليخ) ملحضر  وفقا  (- (I

 CWT اإلدالة لشركة) مجلس  (2022

االسم،) مجهولة  شركة  (MAROC

يقع) دلهم،) (6.000.000 لأس الها)

البيضاء) الدال  في  املسجل  مكتبها 

العريبي) جياللي  شالع  (62.60

واملسجلة في السجل التجالي للدال)

البيضاء)تحت لقم)32265،)قرل):

السيدة) استقالة  من  تحقق 

مهامها) من  (Sophie DOMINICI

كعضو مجلس اإلدالة)؛

 David DOS السيد) ا تيال 

SANTOS FERREIRA)كعضو جديد)

ملجلس اإلدالة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدال) التجالية  املحك ة  ضبط 

 2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ  البيضاء)

تحت لقم)844278.
الرئيس

397 P

 CARGOTEC ADVANCED
MOROCCO

SARL AU
شركة تحت التصفية

 السجل التجالي بالدال البيضاء 
لقم 529703
حل الشركة

بتاليخ) ملحضر  وفقا  (- (I 
الوحيد) الشريك  (2022 سبت 3ر) (30
 CARGOTEC ADVANCED لشركة)
شركة ذات مسؤولية) (MOROCCO
الوحيد،) الشريك  ذات  محدودة 
ويقع) دلهم،) (100.000 لأس الها)
البيضاء) الدال  في  الرئي�سي  مكتبها 
الطابق) زنقة واشنطن،) (10 (،20060
األل�سي،)شقة لقم)8،)منطقة غوتييه))
ومسجلة في السجل التجالي بالدال)

البيضاء)تحت لقم)529703،)قرل):
واداية) للشركة  املبكر  الحل 
تصفيتها ابتداء)من)30)سبت 3ر)2022)؛

إنهاء)والية املسير)؛
 Sajalahti Kai السيد) تعيين 

Markus)ك صفي)؛
بالدال) التصفية  مقر  تحديد 
البيضاء)20060،)10)زنقة واشنطن،)
الطابق األل�سي،)شقة لقم)8،)منطقة)

غوتييه.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
ضبط املحك ة التجالية بالدال البيضاء)
في)8)نوف 3ر)2022)تحت لقم)888921.

املصفي

398 P

 NSK STEERING SYSTEMS
MOROCCO

SARL AU
السجل التجالي لطنجة 97039

تعيين مسير جديد
بتاليخ) ملحضر  وفقا  (- (I 
الوحيد) الشريك  (2022 يوليو) (19
 NSK STEERING SYSTEMS لشركة)
ذات مسؤولية) شركة  (MOROCCO
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
برأس ال)100.000)دلهم،)يقع مقرها)
الرئي�سي في املنطقة الحرة للصادلات)
(،Hangar(lot79C-1/79C-10(بطنجة
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لقم)79C-4،)طنجة املغرب ومسجلة)

لدى املحك ة التجالية بطنجة تحت)
السيد) تعيين  قرل  (،97039 لقم)

جديدا) مسيرا  (Michio KOMABA

للشركة.

الشركة) تدال  التغيير،) هذا  بعد 

ارن من قبل):

السيد)Ulrich DR. NASS)؛

السيد)Kamal IBRAHIM)؛

.Michio KOMABA(السيد

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

ضبط املحك ة التجالية بطنجة بتاليخ)

7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)259213.
املسير

399 P

S.R.AGRICULTURE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

بتاليخ)21)سبت 3ر)2022)تم وضع)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الواحد وذات)

امل يزات التالية):

 S.R.AGRICULTURE (: التس ية)

ذات املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الواحد.

الهدف):)استغالل األلا�سي الفالحية.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 

موزعة) للواحدة  دلهم  (100 فئة)

كارتي):

 1000 لمضان) سكينة  السيدة 

حصة.

تجزئة الخليج،) (: املقر االجت اعي)

فيال لقم)30،)الدا لة.

تسير من طرف السيدة) (: اإلدالة)

سكينة لمضان ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

 2022 نوف 3ر) (8 بتاليخ) بالدا لة 

السجل) (2022/1876 لقم) تحت 

التجالي)23063.

400 P

MARAICHAGE AGRI DAK
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

2022)تم وضع) 19)أكتوار) بتاليخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة ذات الشريك الواحد وذات)

امل يزات التالية):
 MARAICHAGE AGRI(:(التس ية
DAK)ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الواحد.
الهدف):)استغالل األلا�سي الفالحية.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 
موزعة) للواحدة  دلهم  (100 فئة)

كارتي):
السيد  الد ال3ريكي)1000)حصة.
النهضة) حي  (: االجت اعي)  املقر 

لقم)2129،)الدا لة.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدالة)

 الد ال3ريكي ملدة غير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالدا لة)
لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (7 بتاليخ)
2022/1860)السجل التجالي)23035.
401 P

H.H.Z TRANSPORT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
بتاليخ) العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (2022 نوف 3ر) (2

الشركة ذات امل يزات التالية):
.H.H.Z TRANSPORT(:(التس ية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.
املوضوع):

نقل البضائع لحساب الغير)؛
نقل أشخاص عن الغير)؛

لج يع) والدولي  املحلي  النقل 
البضائع...)الخ.

املسيرة) شالع  (: الرئي�سي) املقر 
الخضراء،)زنقة الس الة،)لقم)1151،)

املرسة،)العيون.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 

بالكامل) وت لكها  دلهم  (100 فئة)

السيد عبد الح يد اله3زة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدالة)

عبد الح يد اله3زة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون)

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (7 بتاليخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (2022/3256

التجالي تحت الرقم التحليلي.

402 P

NMJ BUSINESS

تأسيس شركة
بتاليخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  (2022 نوف 3ر) (7

الشركة ذات امل يزات التالية):

NMJ BUSINESS(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو  الجه):

والتنقيب) واستغالل  استخراج 

على املعادن.

الضباط) نادي  (: الرئي�سي) املقر 

ع الة)2)الشقة لقم)3)العيون.

الرأس ال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 

ملك) في  للواحدة  دلهم  (100 فئة)

السيدة س يرة اليعقوبي.

تسيير من طرف السيدة) (: اإلدالة)

س يرة اليعقوبي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون)

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (9 بتاليخ)

لقم) تجالي  سجل  (3277/2022

.43703

403 P

TARFAYA PELAGIQUE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
بتاليخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (2022 نوف 3ر) (9

الشركة ذات امل يزات التالية):
 TARFAYA (: التس ية)

PELAGIQUE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.
املوضوع):)

الطازجة) األس اك  تسويق 
واملج دة.

طول) على  البحري  الصيد 
السواحل الوطنية والبحرية.

الصيد البحري والساحلي بج يع)
أشكاله في املغرب وفي الخالج)...)إلخ.

املسيرة) حي  (: الرئي�سي) املقر 
الخضراء)شالع ادليس الحالثي بدون)

لقم املر�سى العيون.
الرأس ال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 
بالكامل) وي تلكها  دلهم  (100 فئة)

السيد عبد الرحيم اله3زة.
السيد) تسيير من طرف  (: اإلدالة)

عبد الرحيم اله3زة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون)
لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (10 بتاليخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2022/3278
لقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجالي 

.43705
404 P

JAIL KEEPING شركة
ش.م.م

السجل التجالي لقم 31317
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة )ش.م.م)
تم تأسيس) ب قت�سى عقد عرفي،)
شركة ذات مسؤولية محدودة،)ذات)

الخصائص التالية):
JAIL KEEPING SARL(:(اإلسم

الهدف):
اإلنعاش العقالي.
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الع ليات) ج يع  عامة،) واصفة 

املالية،) الصناعية،) التجالية،)

املتعلقة) العقالية  وغير  العقالية 

باملوضوع) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

أن) شأنها  من  والتي  أعاله  املذكول 

تساهم في تن ية الشركة.

8)تجزئة الحرية) (: املقر االجت اعي)

1)الطابق)2)شالع فلسطين املح دية.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجالي.
دلهم) (100.000 (: املال) لأس 

مقس ة على الشركاء)كالتالي):

السيد الكبير جايل)50.100)دلهم.

 89.900 جايل) لضوان  السيد 

دلهم.

املج وع):)100.000)دلهم.

التسيير):)عين مسير الشركة وملدة)

الصالحيات) ج يع  مع  محدودة  غير 

واإلمضاء):)السيد الكبير جايل.

السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحك ة  لدى  التجالي 

سبت 3ر) فاتح  بتاليخ  باملح دية،)

 1932 الترتيبي) لقم  تحت  (2022

أعاله) املذكولة  الشركة  تقييد  وتم 

بالسجل التجالي تحت لقم)31317.
للنشر والبيان

405 P

LES GRANDS PANDAS
شركة ذات مسؤولية محدودة

لأس الها : 90.000 دلهم

املقر االجت اعي : أمل 5 لقم 816

املسيرة سيم الرااط

سجل تجالي لقم : 117409

الزيادة والنقصان في لأس ال 
الشركة

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2022 أكتوار) (10 بتاليخ) بالرااط 

للشركاء العامة  الج عية   قرلت 

ما يلي):

املوافقة على تقرير املصادقة على)

حصر الحسابات الجالية للشركاء.

االجت اعي) الرأس ال  في  الزيادة 

دمج) من  الل  (586.000 ب بلغ)

حيث) به  املرتبط  الجالي  الحساب 

من) الشركة  لأس ال  قي ة  نقل  تم 

90.000)ليصبح)636.000)دلهم.

طريق) عن  الرأس ال  في  نقصان 

ب بلغ) امللحوظة  الخسائر  استيعاب 

896.000)دلهم واالتالي  فض لأس)

إلى) دلهم  (636.000 ب بلغ) املال من 

 1800 إلى) مقس ة  دلهم  (180.000

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

األسا�سي.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

مسائل مختلفة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (9 بتاليخ)

.130180

406 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

STE BALIMED
 SARL AU 

تأسيس شركة
بتاليخ) عرفي  عقد  على  بناء)

القوانين) وضع  تم  (11/10/2022

األساسية لشركة محدودة املسؤولية))

BALIMED)ذات الخصائص التالية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

ك ا في الخالج هو):

البناء.

أع ال مختلفة.

زنقة) تكنى  حي  (: االجت اعي) املقر 

مراكش لقم)174))كل يم.

املدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (: الرأس ال)

حصة) (1000 على) مقسم  دلهم 

اجت اعية بقي ة)100)دلهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد):)

حصة) (1000 مح د) الحنبلي 

اجت اعية.

:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

الحنبلي) السيد  طرف  من  محدودة 

مح د.

تم التسجيل في السجل التجالي)

بتاليخ) بكل يم  االبتدائية  باملحك ة 

2022/10/18)تحت لقم)8815.

407 P

 KAMAR’S DIGITAL MEDIA

AGENCY

RC : 53435 / AGADIR

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتاليخ) بأكادير  عرفي  عقد  تم 

ذات) شركة  تأسيس  (2022-10-27

مسؤولية محدودة من شريك واحد)

مواصفتها كالتالي):)

 KAMAR’S DIGITAL (: التس ية)

MEDIA AGENCY

وكالة) (: االجت اعي) الهدف 

اإلعالنات.

املقر االجت اعي):)بلوك س لقم)65  

حي الزيتون تيكوين اكادير.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجت اعي) الرأس ال 

1000حصة) إلى) مقس ة  دلهم 

دلهم للسهم) (100 اجت اعية بقي ة)

مقس ة كالتالي):

ارنسة ق ر جابر):)1000)حصة.

جابر) ق ر  ارنسة  (: التسيير)

ك سيرة للشركة.

من) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 3ر.

الفصل)) مقس ة حسب  (: األلااح)

17)من قانون الشركة.)

إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة التجالية باكادير تحت لقم)

119123)يوم)2022/11/03.

408 P

STE SAMIFISC 
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.86.25
FIX : 05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE OFF ROAD EVENTS
ب قت�سى القانون األسا�سي بتاليخ)
شركة) تأسيس  تم  (،12/10/2022
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):
التس ية):)شركة أوف لود ايفينت.

STE OFF ROAD EVENTS
النالية) الدلاجات  كراء) (: الهدف)

الرااعية.
التجالي) املحل  (: املقر االجت اعي)

لقم)9)بلوك)B2)حي القدس اكادير.
من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
لأس الها):)100.000)دلهم.

للسيد حالث) (: التسيير واإلمضاء)
كبالي.

باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع 
التجالية ألكادير بتاليخ)28/10/2022 

تحت لقم)119082.
409 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.86.25 / FIX :

05.28.23.28.68
EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE PASSENGER CAR
ب قت�سى القانون األسا�سي بتاليخ)
شركة) تأسيس  تم  (،11/10/2022
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):)
التس ية):)شركة باسنجر كال.

STE PASSENGER CAR
بدون) السيالات  كراء) (: الهدف)

سائق.
زنقة) (77 لقم) (: االجت اعي) املقر 
السوق ع الة اللودانيز مركب سوس)

اكادير.
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من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس.

لأس الها):)100.000)دلهم.
التسيير):)للسيد لحسن اوناصر.

بن) هللا  عبد  للسيد  (: اإلمضاء)
اح د.

باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع 
التجالية ألكادير بتاليخ)07/11/2022 
السجل) لقم  (،119166 لقم) تحت 

التجالي)53865.
410 P

ESTRELLA BUSINESS شركة
العنوان : ع الة الخوجي 2 شقة 

8 زنقة 1 بلوك ب حي العرب شالع 
الحسن الثاني ايت ملول

تأسيــــــــــــــس شركــــــــــــــــة
تحت) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ)) مؤلخ  الشخ�سي  اإلمضاء)
املصادقة) ت ت  (،2022 اكتوار) (31
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون  على 

الخصائص التالية):
 ESTRELLA (: القانونية) التس ية 

BUSINESS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
الخوجي) ع الة  (: االجت اعي) املقر 
2)شقة)8)زنقة)1)بلوك ب حي العرب)

شالع الحسن الثاني ايت ملول.
الغرض االجت اعي):)تجالة الج لة)
املواد) أنواع  لج يع  الج لة  ونصف 
اإللكترونية) واألدوات  واملعدات 
وملحقاتها.)تجالة مستلزمات ومعدات)
الغذائية) املواد  تجالة  املكاتب.)
وتأجير معدات النقل) كراء) بأنواعها.)
أع ال وأشغال مختلفة.) والوساطة.)

االستيراد و التصدير.
املعامالت) ج يع  عامة  واصفة 
واملبادالت التجالية التي من شأنها أن)

تنمي الشركة و توسع من نشاطها.))
في) حدد  (: االجت اعي) الرأس ال 
بالكامل) محرلة  دلهم  (100.000
1000)حصة اجت اعية) ومقس ة إلى)
الواحدة) للحصة  دلهم  (100 بقي ة)
حسب) الشركاء) بين  وموزعة 

املساه ة ك ا يلي):

حصة) (500 (: السيدة ليلى بهوش)
اجت اعية،)ب ساه ة قدلها)50.000 

دلهم.)
 500 (: السيدة فاط ة الحسنات)
قدلها) ب ساه ة  اجت اعية،) حصة 

50.000)دلهم.)
ليلى) السيدة  تعيين  تم  التسيير:)
بهوش مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير)

محدودة.
من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجالي)

باملحك ة.
من) تبتدئ  (: االجت اعية) السنة 
ديس 3ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
األلااح) من  (%5 تخصم) (: األلااح)
والباقي) القانوني  االحتياط  لتأسيس 
الج عية) تصرف  تحت  يوضع 

الع ومية للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاليخ بانزكان  االبتدائية   املحك ة 
الرقم) تحت  (،2022 نوف 3ر) (08
تسجيل) يومه  في  تم  حيث  (،2238
الشركة في السجل التجالي التحليلي)

تحت لقم)27331.
للنشر والبيان

املسيرة

411 P

SOUTH DISCOVERIES شركة
ش م م

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
 31/10/2022 في) املؤلخ  التأسي�سي 
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية):
 SOUTH (: التس ية)

DISCOVERIES)ش م م.
اإلقامة،) (: االجت اعي) الهدف 

والت وين.
:)الطابق)7)ع الة)) املقر االجت اعي)
(- املقاومة) شالع  تيفاوين  إقامة  (E2

أكادير.
سنة) (99 (: االجت اعية) املدة 
ابتداء)من تاليخ تسجيلها في السجل)

التجالي عدا إذا تم الحل املسبق أو)
الت ديد.

يتكون من) (: الرأس ال االجت اعي)
100.000)دلهم.

السيد) تعيين  (: الشركة) تسيير 
يونس كاميلي والسيد سفيان لعفو)
ك سيرين) العزوزي  حكيم  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل) في  التقيد  تم  (: التقييد)
بأكادير) التجالية  لل حك ة  التجالي 
لقم) تحت  (2022  /11/  08 بتاليخ)

.119188
412 P

Z M MEDIARACH
تـــأسـيــس

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب اكادير تم تأسيس) (27/10/2022
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد صفاتها ك ا يلي):)
التس ية):)

.Z M MEDIARACH
أساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
(/ االستيراد والتصدير) (/ اإلعالن) إلى:)

إدالة الع ليات الزلاعية.
 53 مكتب لقم) (: املقر االجت اعي)
شالع) مامونية  استيديو  (8 الطابق)
حي) (500 ف.ش) بونع اني  الحسن 

الدا لة اكادير.
من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجالي.
الرأس ال):)حدد لأس ال الشركة)
في)100.000)دلهم مقس ة إلى)1000 

حصة بقي ة)100)دلهم للواحدة.
السيد لشيد املركي)1000)حصة.)

املركي،) لشيد  السيد  (: التسيير)
غير) ملدة  وذلك  للشركة  (

ً
مسيرا

محدودة.
الوثائق) ج يع  على  التوقيع 
البنكية واالدالية صالحة من طرف)

السيد لشيد املركي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية اكادير بتاليخ)07/11/2022 
السجل) ولقم  (119163 لقم) تحت 

التجالي)53861.
413 P

 FLECHE ROUGE شركة

TRANS
تأسيس شركة

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون) وضع  تم  (08/01/2021

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات امل يزات التالية):

 FLECHE ROUGE (: االسم)

TRANS

املقر االجت اعي):)دوال تكمي بواكر)

تكديرة نعبادو دلالكة.

لنقل) شركة  (: االجت اعي) الهدف 

األمتعة غير املصحواة)/)حداد.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجالي.

الرأس ال) حدد  (: الرأس ال)

مقسم) دلهم  (100.000 في) الشركة 

دلهم) (100 حصة بقي ة) (1.000 إلى)

للحصة الواحدة.

املسير):)لحسن الع يرات أو لشيد)

الع يرات.
باملحك ة) التجالي  السجل  لقم 

التجالية بأكادير):)85865.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ) (98066 لقم) تحت  بأكادير 

.26/01/2021

414 P

STE LAASRI HM SUD
SARL

ب وجب عقد عرفي محرل بتاليخ)

شركة) تأسيس  تم  (18/10/2022

امل يزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 LAASRI HM شركة) (: التس ية)

SUD)ش.م.م.

اإلنعاش) (– ح ام) (: الهدف)

العقالي.

 882 املقر االجت اعي):)مكتب لقم)

8)اقامة  ليج النخيل فونتي) الطابق)

اكادير.)

املدة):)99)سنة.
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 100.000 (: لأس املال االجت اعي)

1000)حصة من فئة) دلهم مجزأ إلى)

100)دلهم للحصة الواحدة.

التسيير):)مح د ايت العسري.

السنة االجت اعية):)تبتدئ السنة)

االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آ ر ديس 3ر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر)

املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجالية باكادير تحت لقم)119179 

والسجل التجالي لقم)53479)بتاليخ)

.07/11/2022

415 P

EJAHIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
لأس الها 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي لقم 10ع الة 

يوسرا زنقة مراكش الحي الحسني 

انزكان

 RC 27333 انزكان

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بإنزكان)

تأسيس) ثم  (2022 28اكتوار) ( في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص) ذات  الوحيد  الشريك 

ارتية):

 EJAHIZ(:(التس ية

 Prestation de services(:(الهدف

informatique et digital
ع الة) (10 لقم) (: االجت اعي) املقر 

الحسني) الحي  مراكش  زنقة  يوسرا 

انزكان

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.)

دلهم) (100.000 (: الرأس ال)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دلهم.)

من تبتدئ  (: االجت اعية)  السنة 

01)يناير إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.
ب قت�سى الفصل)15)من القانون)

السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

دلكي ابراهيم ك سير للشركة ملدة غير)

محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة) التجالي  بالسجل 
نوف 3ر) (08 يوم) بإنزكان  االبتدائية 

2022)تحت لقم)2235.
416 P

 STE CFC TRAVAUX
تأسيس شركة

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 
تأسيس) تم  باكادير  (21/09/2022
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):
 STE CFC شركة) (: التس ية)

 .TRAVAUX
 02 2)شالع) :)لقم) املقر االجت اعي)

بلوك)03)حي الكويرة لخيام اكادير.
أو) متنوعة  أع ال  (: الهدف)
تشييدية)-)ت3ريد صناعي)-)تجالة عامة.

املدة):)99)سنة.
دلهم) (100.000 (: الرأس ال)
فئة)) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

100)دلهم لكل واحدة.)
100%)أي)1000)حصة اجت اعية)

لفائدة))يونس انوينية.
تم تعيين السيد يونس) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  ك سير  انوينية 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باكادير) التجالية  باملحك ة  القانوني 
لقم)) تحت  (02/11/2022 بتاليخ)
لقم) التجالي  السجل  119107و 

.53821
417 P

STE MB CREATION
 SARL

تاسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة  

ب قت�سى عقد عرفي بتاليخ ت ت)
لشركة) األسا�سي  القانون  صياغة 
املحدودة  صوصيتها) املسؤولية 

كارتي):
التس ية):

STE MB CREATION
مقاول أع ال متنوعة)) (: األهداف)

أو مقاول بناء.

(،1 غرفة) (: االجت اعي) املقر 
شالع (13 لقم) شقة  الح راء)  اقامة 

عبد الرح ن بوعبيد اكادير.
الرأس ال):)100.000)دلهم حصة)
اجت اعية بقي ة)100)دلهم للواحدة)

وموزعة ج يعها على الشكل التالي):
 500 املجيد) عبد  بكولي  السيد 

حصة اي)50000)دلهم.
السيد مست سك عبد االله)500 

حصة اي)50.000)دلهم.
ملدة غير محدودة يسير) (: التسيير)

ويدير املؤسسة بكولي عبد املجيد.
سنة ابتدءا من تاليخ) (99 (: املدة)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 
االجت اعية) السنة  و  لل ؤسسة 

تصادف السنة امليالدية.
األلااح) (: املحاسبية) النتيجة 
للشريك صالحية تعيينها باقتراح من)

الشريكين وكداك الخسالة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير) التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم) تحت  (08/11/2022 بتاليخ)

.119187
418 P

 STE BOUKKOURI
CONSTRUCTIONS

 SARL
تاسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة شريك وحيد 
ب قت�سى عقد عرفي بتاليخ ت ت)
لشركة) األسا�سي  القانون  صياغة 
واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

األتية  صوصيتها):
 STE BOUKKOURI (: التس ية)

CONSTRUCTIONS
مقاول أع ال متنوعة)) (: األهداف)

أو مقاول بناء.
 1 غرفة) (: االجت اعي) املقر 
شالع (13 لقم) شقة  الح راء)  اقامة 

عبد الرح ن بوعبيد اكادير.
الرأس ال):)100000)دلهم حصة)
اجت اعية بقي ة)100)دلهم للواحدة)

وموزعة ج يعها على الشكل التالي):
 1000 السيد بكولي عبد املجيد)

حصة اي)100000)دلهم.

ملدة غير محدودة يسير) (: التسيير)
ويدير املؤسسة بكولي عبد املجيد.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 
االجت اعية) والسنة  لل ؤسسة 

تصادف السنة امليالدية).
األلااح) (: املحاسبية) النتيجة 
للشريك صالحية تعيينها باقتراح من)

الشريك الوحيد وكداك الخسالة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير) التجالية  باملحك ة  الضبط 
لقم) تحت  (08/11/2022 بتاليخ)

119189
419 P

STE GLORY CERAM
SARL AU

تاسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة  شريك وحيد

ب قت�سى عقد عرفي بتاليخ ت ت)
لشركة) األسا�سي  القانون  صياغة 
واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

األتية  صوصيتها):
  STE GLORY CERAM(:(التس ية
األهداف):)بيع العقاقير بالتقسيط)

والج لة.)
التصدير واالستيراد وكراء)معدات)

ولوازم البناء.
 10 لقم) محل  (: االجت اعي) املقر 
بنسركاو) الفرح  حي  نرجس  اقامة 

اكادير.
الرأس ال):)100.000)دلهم حصة)
اجت اعية بقي ة)100)دلهم للواحدة)
وموزعة ج يعها))على الشكل التالي):

 1000 السيد بكولي عبد املجيد)
حصة اي)100000)دلهم.

ملدة غير محدودة يسير) (: التسيير)
ويدير املؤسسة بكولي عبد املجيد.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 
االجت اعية) والسنة  لل ؤسسة 

تصادف السنة امليالدية).
األلااح) (: املحاسبية) النتيجة 
للشريك صالحية تعيينها باقتراح من)

الشريك الوحيد وكدلك الخسالة.
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كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير) التجالية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (03/11/2022 بتاليخ)

.119128

420 P

شــركة اديباك

ش.د.م.م

 IDEAPACK sarl-au 

لأس الها : 100.000 دلهم

مكتب لقم 3 الطابق الثاني ع الة 2 

تجزئة اكبال ايت ملول

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)

18)اكتوار)2022،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد،)

 صائصها كالتالي):

.IDEAPACK(التس ية):)اديباك

 3 لقم) مكتب  (: اإلجت اعي) املقر 

تجزئة اكبال) (2 الطابق الثاني ع الة)

ايت ملول.

الهدف اإلجت اعي):

واالالت) مواد  ج يع  وايع  شراء)

التلفيف.

 Achats, Ventes, Négocie

 De Tous Produits, Matériels

.d’Emballage

في) حدد  الشركة  لأس ال 

 1000 إلى) مقس ة  دلهم  (100.000

للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة ي لكها كل من):

 1000 الح ومي) ياسين  السيد 

حصة.

ياسين) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  الح ومي 

محدودة.

من فاتح يناير إلى)) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاليخ) إلنزكان  االبتدائية  املحك ة 

 -  2201 لقم) تحت  (02/12/2022

السجل التجالي):)27295.

421 P

شــركة إلكو فريش

ش.م.م

« SOCIETE(ILKO(FRESH. sarl »

لأس مالها 100.000 دلهم

 لقم1 بلوك س لقم 106 حي أساكا 

تيكوين أكادير

 إعالن عن تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1

تم) 2022م،) نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

لشركة) األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف)

املوقعين للعقد،) صائصها كالتالي:

 STE  ILKO(التس ية):)إلكو فريش

.FRESH

س) بلوك  لقم1) اإلجت اعي:) املقر 

لقم)106)حي أساكا تيكوين أكادير.

استيراد) (: اإلجت اعي) الهدف 

وتصدير الفواكه والخضروات.

 IMPORTATION ET

 EXPORTATION FRUITS ET

LEGUMES

(: في) حدد  الشركة  لأس ال 

 1000 إلى) مقس ة  دلهم  (100.000

للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة ي لكها كل من):

السيد اوداد�سي  ليد)500)حصة)؛

السيد ايعزا الحسين)500)حصة.)

ايعزا) السيدان  عين  (: التسيير)

مسيران) واوداد�سي  ليد  الحسين 

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجن3ر.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2

بتاليخ) بأكادير  التجالية   املحك ة 

8)نوف 3ر)2022)م تحت لقم)119210 

السجل التجالي:)53503.

422 P

شــركة مركز أنس الخاص
ش.م.م

 SOCIETE CENTRE PRIVE »

« ANAS. sarl
لأس الها 100.000 دلهم

تجزئة 858  لڭويرة أڭادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1

تم) م،) (2022 أكتوار) (25 بتاليخ)

لشركة) األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف)

املوقعين للعقد،) صائصها كالتالي:

التس ية):)شركة مركز أنس الخاص)

.STE CENTRE PRIVE ANAS

  858 تجزئة) (: اإلجت اعي) املقر 

لڭويرة أڭادير.

للدعم) مركز  اإلجت اعي:) الهدف 

 CENTRE DE الحية) واللغات 

 FORMATION CONTINUE ET

.SOUTIEN SCOLAIRE
لأس ال الشركة حدد في):)100.000 

دلهم مقس ة إلى)1000)حصة من فئة)

100)دلهم للحصة الواحدة ي لكها كل)

من):

السيد صادق عادل500)حصة)؛

السيدة اشفي هاجر500)حصة.)

صادق) السيد  عين  التسيير:)

عادل والسيدة اشفي هاجر مسيران)

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2

بتاليخ) بأكادير  التجالية   املحك ة 

8)نوف 3ر)2022)م تحت لقم)119209 

السجل التجالي:)53501.

423 P

شــركة إف.إس.إن تراڤو 

سيرڤيس  

ش.م.م. ش.و

 SOCIETE FSN TRAVAUX ET »

« SERVICE SARL AU

لأس مالها 100.000 دلهم

حي موماد لعزيب ج اعة القليعة 

أيت ملول

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة شريك الوحيد

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1

تم) 2022م،) نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

لشركة) األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املوقع) طرف  من  الوحيد  الشريك 

للعقد،) صائصها كالتالي):

التس ية):)شركة إف.إس.إن تراڤو)

 STE FSN TRAVAUX ET ( سيرڤيس)

.SERVICE

املقر اإلجت اعي:)حي موماد لعزيب)

ج اعة القليعة أيت ملول.)

الهدف اإلجت اعي):

والبناء.))) األشغال  مقاولة 

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

لأس ال الشركة حدد في:)100.000 

دلهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دلهم للحصة الواحدة ت لكها:

السيدة الزايدي فيروز)1000)حصة.

الزايدي) السيدة  عينت  التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  فيروز 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2

بتاليخ) بإنزكان  اإلبتدائية  املحك ة 

 2221 م تحت لقم) (2022 نوف 3ر) (7

السجل التجالي:)27319.

424 P
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 SOFOBIN PV
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique
Au(capital(de 1.000.000 DH
 Siège(social : N°37 AV(EL

MOKAWAMA AIT MELLOUL
ICE : 003156000000075

تأسيس شركة
محرل) عرفي  عقد  ب وجب  (- (1
 2022 أكتوار) (17 بأيت ملول بتاليخ)
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)
امل يزات) ذات  واحد  شريك  ذات 

التالية):
 SOFOBIN PV شركة) (: التس ية)
ش.م.م ذات شريك واحد.))))))))))))))))))))))))))))))))

الهدف):
بيع ألواح ضخ الطاقة املتجددة)

والطاقة الش سية)؛
أشغال الكهرااء)العامة والصناعية.
شالع) (37 لقم) (: االجت اعي) املقر 

املقاومة ايت ملول.
لأس املال االجت اعي)):))1.000.000 
دلهم مجزأ إلى))10000حصة من فئة)
ترجع) الواحدة  للحصة  دلهم  (100

كلها للسيد))حسن شايب.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
اإلمضاء) وتخويله  شايب  حسن 

املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة االجت اعية)):)تبتدئ السنة)
االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آ ر ديس 3ر من كل سنة.
لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
تحت) بأنزكان  االبتدائية   املحك ة 
لقم) التجالي  والسجل  (2208 لقم)

27299)بتاليخ)3)نوف 3ر)2022م.
425 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE MARAJY  TRANS
S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

ب وجب عقد عرفي مؤلخ بانزكان)
النظام) وضع  تم  (2022 نوف 3ر) (3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
في ا) م يزاتها  تك ن  والتي  املحدودة 

يلي):

 STE MARAJY  TRANS(:(التس ية
.SARL

الشركة) غرض  ي كن  (: الغرض)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أ رى) وفي  املغرب  في  الغير 

في ا يلي):
نقل للبضائع لحساب الغير.

يوجد مقر الشركة) (: مقر الشركة)
بشالع تيفاوين لقم)78)مكرل دوال بن)

الشيخ الت سية ايت ملول.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداءا من تاليخ تكوينها النهائي.

لأس ال) يبلغ  (: الشركة) لأس ال 
إلى) دلهم مقسم  (100.000 الشركة)
1000)حصة ذات)100)دلهم كقي ة)
ومدفوعة) الواحدة،مكتتبة  للحصة 
القي ة كليا ومخصصة للشريك ارتي):)

 1000 هللا) عبد  الكطابي  السيد 
حصة.

السنة املالية:تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديس 3ر.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
الكطابي عبد هللا ملدة غير محدودة.)

كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان))
بتاليخ)7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)2222.
426 P

 STE SOUTH WAVES
LOGISTIC
SARL A.U

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
2022)تم تأسيس شركة) 28)سبت 3ر)

ش م م كالتالي):
 STE    LOGISTICS (: التس ية)

 .WAVES SOUTH -U.A  SARL
حدد) (: ( االجت اعي) الرأس ال 
دلهم) (100.000 لأس ال الشركة في)
موزعة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

كالتالي):
 %1000   100 ( بولعيز) طالق 

حصة)100.000)دلهم.

في) الشركة  ت الس  (: األهداف)
نقل) (: )املغرب)) ج يع التراب الوطني)

البضائع لحساب الغير.
سنة) (99 حددت املدة في) (: ( املدة)

ابتداء)من تأسيسها.
 املقر االجت اعي):)بلوك)A)لقم)129 
 1 ت ديد شالع واد زيز اقامة افران)

الحي الصناعي اكادير.
طالق) (: الوحيد) والشريك  املسير 

بولعيز
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
لقم) تحت  أكادير  التجالية  باملحك ة 

119102)بتاليخ)2)نوف 3ر)2022.
427 P

VEGY COMPANY
 SARL

إعالن تأسيس شركة
ب) املؤلخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تقرل  (19/10/2022

باملواصفات ارتية:
 VEGY COMPANY- (: التس ية)

.SARL
الشكل):)شركة املسؤولية املحدودة.)
 1 القطعة لقم) (: ( املقر االجت اعي)

زنقة ادلال لقم)2)بولكان اكادير.
لأس املال):)100.000)دلهم.

املسير:)السيد صالح اقويدل.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 3ر.
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاليخ) بأكادير  التجالية   لل حك ة 

8)نوف 3ر)2022)لقم)119190.
428 P

 STE PREMIUM FOODS
INTERNATIONAL

S.A.R.L.A.U 
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد
لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : لقم 88 نجزئة 
القدس ايت ملول 

 تأسيس شركة
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  ( (
تم وضع قوانين  (،2022 أكتوار) (27

الشركة ذات امليزات التالية):

 STE PREMIUM (: التس ية) (- (1

.FOODS INTERNATIONAL

شركة ذات) الشكل القانوني:) (- (2

مسؤولية محدودة دات شريك واحد))

.SARL AU

التوابل) تجالة  (: الهدف) (- (3

والفواكه الجافة والخضر الجافة.
8)-)املقر االجت اعي):)لقم)88)نجزئة)

القدس ايت ملول.)

5)-)املدة):)99)سنة ابتدءا من تاليخ)

التأسيس.
مبلغ)) في  حدد  (: لأس ال) (- (6

 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000

حصة من فئة)100)دلهم.

إلى) أسند  التسيير  (: التسيير) (- (7

السيد ايت  ليل علي.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (8

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

بتاليخ) (2209 لقم) تحت   إلنزكان 

3)نوف 3ر)2022.

429 P

IDAK AWRACH
بتاليخ))) املحرل  العقد  على  بناء)

باكادير)) واملسجل  (2022 أكتوار) (25

تم تأسيس) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

شركة باملواصفات التالية):

.IDAK AWRACH(:(االسم

العنوان االجت اعي):)توطين لقم)8 
بلوك)2،)الطابق األول،)زنقة الرئيس)

البكاي اكادير.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 

مقسم) دلهم،) (100.000 الشركة في)

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1000 إلى)

للحصة القانونية موزع على الشكل)

التالي):

  500 الحسين) اد  مح د  السيد 

حصة)؛

السيد الحسين اكيل)500)حصة)؛

املج وع)1000)حصة.

املختلفة) األشغال  (: األهداف)

والبناء)والتجالة)
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مح د) السيد  يعت3ر  (: التسيير)
اكيل)) الحسين  والسيد  الحسين  اد 

مسيران))للشركة))ملدة غير محدودة.
التوقيع):)

الشركة ملزمة):
االبناك واملؤسسات املالية)) ( نحو)
للسيد) ( املشترك) بالتوقيع  فقط 
مح د اد الحسين والسيد الحسين)

اكيل.
غير) األ رى  املؤسسات  ( نحو)
االبناك واملؤسسات املالية))بالتوقيع)
الحسين) اد  مح د  للسيد  املنفصل 

والسيد الحسين اكيل.)
املدة):)99)سنة.

تم اإليداع القانوني بكتابة))الضبط)
يوم)) (  لدى املحك ة التجالية باكادير)
 119118 تحت لقم) (2022 نوف 3ر) (2
واملسجل بالسجل التجالي في نفس)

اليوم تحت لقم))53833.
430 P

 DONCOM MARKETING
AGENCY
SARL AU

Au(Capital(de 100 000 Dhs
 Siège(Social : N°08 AV(CHARIF

EL  IDRISSI(GUELMIM
ICE : 003175139000041

تـــأسيــس
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1
25)أكتوار)2022،)تم تأسيس شركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد))بامل يزات التالية):
 DONCOM (: التس ية)

.MARKETING AGENCY
الشريف) شالع  (: االجت اعي) املقر 

اإلدلي�سي لقم)08)كل يم.
دلهم) (100.000 (: الرأس ـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقس ة 

100)دلهم.
الهدف):)وكالة للتواصل والتسيير)
الخدمات) تقديم  والتقني،) التجالي 
الطباعة) أشغال  واالستشالات،)

واإلشهال.)))
املسير القانوني):)بوزيد عادل.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بكل يم))بتاليخ فاتح نوف 3ر)

2022)تحت لقم)813/2022.
431 P

 STE DI SAHRA
Société à Responsabilité Limitée

Au(Capital(de 100.000 Dhs
 Siège(Social(est(fixé(à :

 DOMICILE CHEZ STE DARJA
 SERVICES AVENUE MEHDI BEN

 TOMERT(N°37 GUELMIM
ICE : 003179715000067

تـــأسيــس شركة
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1 
2022،تم تأسيس شركة) أكتوار) (31
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد))بامل يزات التالية)):
التس ية):)دا صحرا.)

الدلجة) شركة  (: االجت اعي) املقر 
تومرت) بن  املهدي  شالع   سرفيس 

لقم)37)كل يم.
الرأس ال):)100.000)دلهم مقس ة)

على)1000)حصة من فئة)100)دلهم.
الهدف):)أع ال أو إنشاءات متنوعة،)

استيراد وتصدير.
الشركاء)):))

فيصل دائم هللا)5000)حصة)؛
انس حتيم))2500)حصة)؛

مح د كولالي)))2500)حصة.
املسير القانوني):))انس حتيم.)))

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية كل يم بتاليخ)8)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)820/2022.
432 P

 Société TINORAZE
TRAVAUX

شركة محدودة املسؤولية
لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : دوال اوالد ابراهيم 
اوالد برحيل ع الة تالودانت

بتاليخ) عرفي،) عقد   ب قت�سى 
2022)تم وضع القانون) 30))سبت 3ر)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
  »TINORAZE TRAVAUX»(املحدودة

بامل يزات التالية :

1)-)الشركاء):
املرابط،) الرح ان  عبد  السيد 
مغربي،)مزداد سنة)7)ديس 3ر)1982،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
ايت) ب  الساكن  (JA108574 لقم)

ايوب اكودال امنابها)-تالودانت)؛
مغربي،) ب هدي،) الطيب  السيد 
لبطاقة) الحامل  (،1982 مزداد سنة)
 JC338823 لقم) الوطنية  التعريف 
تنزلت،) تشديرت  بدوال  الساكن 

تالودانت)؛
مغربي،) السيد لحسن ند بحمي،)
(،1983 ديس 3ر) فاتح  سنة  مزداد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بدوال عين) ( الساكن) (JC369223 لقم)

اشعوي اكودال،))تالودانت.
2)-)املوضوع):

أشغال عامة أو بناء)؛
نقل البضائع))لحساب الغير)؛

التحادث)؛
 TINORAZE» .ذ.م.م) شركة)

.TRAVAUX »  S.A.R.L
اوالد) دوال  (: االجت اعي) املقر  (- (3
ابراهيم اوالد برحيل ع الة تالودانت.
8)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)
تسجيل الشركة في السجل التجالي.

حدد) (: الشركة) لأس ال  (- (5
100.000))دلهم) لأس ال الشركة ب)
مقس ة إلى1000حصة من فئة)100 

دلهم موزعة كالتالي):
املرابط)))) الرح ان  عبد  السيد 

380)حصة اجت اعية)؛
330)حصة) السيدالطيب ب هدي)

اجت اعية)؛
السيد لحسنند))بحمي)330)حصة)

اجت اعية)؛
املج وع)1000)حصة اجت اعية.

عبد) السيد  عين  (: التسيير) (- (6
للشركة. مسيرا  املرابط  الرح ان 
عبد) السيد  من  كل  يلزم  والتوقيع 
الطيب) السيد  أو  املرابط  الرح ن 
البنكية) للوثائق  بالنسبة  ب هدي 
واملالية.)وفي ا يتعلق بالوثائق اإلدالية)
عبد) السيد  ويلزم  منفرد  فالتوقيع 

الرح ان املرابط))ملدة غير محددة.

7)-)السنة االجت اعية):)تبتدئ من)
ديس 3ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
8)-)األلااح):)توزع األلااح الصافية)
القانوني) لالحتياط  (%5 بعد  صم)
على الشركاء)حسب حصتهم في الشركة)

أو تنقل من جديد إلى السنة املوالية.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (9
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية بتالودانت بتاليخ)
28)اكتوار))2022)تحت لقم السجل)

التجالي)9111.
433 P

Société PHYTO SALMA
شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي :حي عين سيدي 
الشواطات اوالد برحيل-ع الة 

تالودانت
بتاليخ) عرفي،) عقد   ب قت�سى 
تم وضع القانون) (2022 سبت 3ر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة)PHYTO SALMA)بامل يزات)

التالية):
1)-)الشركاء):

الياض مغربي)) العزيز  السيد عبد 
(،1988 سبت 3ر) (15 سنة) مزداد 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية لقم)
بو ريص) بحي  الساكن  (JC816210

زنقة وجدة لقم)52)اوالد تاي ة).
تتخذالشركة) (: املوضوع) (- (2

ك وضوع لها ارتي):
بيع االس دة)؛

بيع ارالت الزلاعية)؛
بيع االعالف والحبوب بالتقسيط.
ذ.م.م) ( شركة) ( (: ( التس ية) (- (3

.PHYTO SALMA  S.A.R.L
عين) حي  (: االجت اعي) املقر  (- (8
برحيل،) اوالد  الشواطات  سيدي 

ع الة تالودانت.
5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)
تسجيل الشركة في السجل التجالي.

حدد) (: الشركة) لأس ال  (- (6
100.000))دلهم) لأس ال الشركة ب)
مقس ة إلى1000حصة من فئة)100 

دلهم موزعة كالتالي):
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الياض) العزيز  عبد  السيد 
1000حصة اجت اعية)؛

املج وع)1000)حصة اجت اعية.
السيد عبد العزيز) (: التسيير) (- (7
ويلزمه) للشركة  مسير  عين  الياض 

بتوقيعه املنفرد ملدة غير محددة.
8)-)السنة االجت اعية:)تبتدئ من)
ديس 3ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
9)-)األلااح):)توزع األلااح الصافية)
لالحتياط) املائة  في  (%5 بعد  صم)
القانوني على الشركاء)حسب حصتهم)
إلى) جديد  من  تنقل  أو  الشركة  في 

السنة املوالية.
10-))اإليداع القانوني):)تم اإليداع)
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية بتالودانت بتاليخ))
السجل) لقم  تحت  (2022 أكتوار) (6

التجالي)9051.
434 P

  Société HARBOUCH
TRAVAUX

SARL
شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : دوال ت سط 
ايكودال أوالد برحيل- ايكودال املنابهة  

تالودانت
بتاليخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
28)أكتوار))2022،)تم وضع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
 HARBOUCH TRAVAUX املحدودة)

بامل يزات التالية):
1)-)الشركاء):)

مغربي،) حراوش،) سعيد  السيد 
الحامل) (،1989 ف3راير) (8 مزداد سنة)
لقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
JC830586)الساكن بت اسط ايكودال)

تالودانت)؛
الباهي،) ياسين  مح د  السيد 
مغربي،))مزداد سنة))28)مالس)1988،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
لقم)JC369200)الساكن))دوال الزاوية)

ت اسط ايكودال امنابها تالودانت.

الشركة) تتخذ  (: املوضوع) (- (2
ك وضوع لها ارتي):

أشغال حفر اربال)؛
)االستيراد والتصدير)؛

كراء)ارالت واملعدات الفالحية.
ذ.م.م) شركة  (: التس ية) (- (3
.  HARBOUCH TRAVAUX S.A.R.L
دوال)) (: االجت اعي) املقر  (- (8
ت سط))ايكودال املنابهة أوالد))برحيل))

تالودانت.
5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)
تسجيل الشركة في السجل التجالي.

حدد) (: الشركة) لأس ال  (- (6
دلهم) (100.000 لأس ال الشركة ب)
مقس ة إلى)1000حصة من فئة)100 

دلهم موزعة كالتالي):
السيد حراوش سعيد)890)حصة)

اجت اعية)؛
 510 السيد الباهي مح د ياسين)

حصة اجت اعية)؛
املج وع)1000)حصة اجت اعية.

7)-)التسيير):)السيد))مح د ياسين)
الباهي))عين مسيرا))للشركة والتوقيع))
الباهي) ياسين  مح د  ( من) كل  يلزم 

وسعيد حراوش ملدة غير محددة.
8)-)السنة االجت اعية):))تبتدئ من)
ديس 3ر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
9)-)األلااح:)توزع األلااح الصافية)
القانوني) لالحتياط  (%5 بعد  صم)
على الشركاء)حسب حصتهم في الشركة)

أو تنقل من جديد إلى السنة املوالية.
10)-)اإليداع القانوني):)تم اإليداع)
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية بتال ودانت بتاليخ)
تحث لقم السجل) ( (2022 نوف 3ر) (8

التجالي)9155.
435 P

NATUS PRO
SARL AU
ش.م.م

تأسيس شركة م م
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس شركة) (2022 أكتوار) (13
محدودة املسؤولية))تح ل الخصائص 

التالية):

 NATUS PRO ( (: التس ية) (- (1
ش.م.م.

2)-)لأس ال الشركة):)100.000)دلهم)
 100 بقي ة) 1000حصة  الى) مقسم 

دلهم لكل حصة م لوكة ل):
الوليث ح زة ب1000)حصة.

 808 شقة) (: املقر االجت اعي) (- (3
 2 الي ن) بإقامة  الرابع،) الطابق 

تيكيوين.
8)-)الهدف االجت اعي):))بيع وشراء)

االجهزة الس عية والطبية.
تسيير الشركة من) (: التسيير) (- (5
البطاقة) لقم  ح زة  الوليث  طرف 

.JC530130(الوطنية
تم إيداع امللف القانوني للشركة)
لدى املحك ة التجالية بأكادير تحت)

لقم)119089)بتاليخ فاتح نوف 3ر)2022.
436 P

 ISRAELJOUAD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  من شريك وحيد
قرالات) محضر  على  بناء)
بتاليخ) املنعقد  الوحيد  الشريك 
ذات) تأسست شركة  (2022/10/11
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد))

باالعتبالات التالية):)
 »ISRAELJOUAD»(االسم):)شركة
من شريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
العنوان):)مراب لقم)1،)املبنى لقم)

50،)تجزئة الوفاء،)تزنيت.
))الهدف):)منعش عقالي.

الع ليات) كل  عامة  واصفة 
املالية) التجالية،) السياحية،)
واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي)
وتطول نشاط الشركة املذكولة أعاله.

 99( :)تسعة و تسعون سنة) املدة)
سنة).

لأس املــــال):)لأس مال الشركة مائة)
أالف دلهم))100.000)دلهم))مقسم)
حصة قي تها مائة) ((1000( إلى الف)

)100))دلهم لكل واحدة منها.
التسيير):)عين السيد عبد السالم)

جواد ك سير للشركة)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة االبتدائية بتيزنيت))

(: تحت لقم) (2022 نوف 3ر) (2 بتاليخ)

.335

437 P

SOCIETE RACCORDI MIRA
SARL AU 

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : محل لقم 56 زنقة 

1 الحي املح دي أكادير

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
ب قت�سى عقد عرفي محرل بتاليخ)
تم انجاز القانون) (2022 أكتوار) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  محدودة 

املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ RACCORDI(:(التس ية

.MIRA  SARL AU

غرض الشركة):)استراد و تصدير/)

تجالة حرة))/)منعش عقالي.

التي) الع ليات  انجاز كل  وع وما 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالع ليات املذكولة والتي من شانها)

أن تساهم في تن ية الشركة).

ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)

من يوم تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجالي.
لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 

دلهم) ( (100.000 مبلغ) في  الشركة 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دلهم لفائدة):

السيد الطاهر الوفي)1000)حصة.

الوفي) الطاهر  السيد  تعيين  تم 

كامل) تح له  مع  للشركة  ك سير 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

تحت) (07/11/2022 ( بأكاديراتاليخ)
لقم)119152.

438 P
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KARIM NEGOCE
RC : 9149 

بتأليخ) ( عرفي) عقد  ب قت�سى 

القانون) وضع  تم  (28/10/2022

املسؤولية) ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تح ل الخصائص التالية):

 KARIM» (: الـتـسـ يـــــــــــــــة)

.»NEGOCE

الشكل)):))الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات شريك واحد.

األموال/) تحويل  (: الـ ـوضـــــوع)

الوساطة املالية والخدمات املتعددة)

/األشغال املختلفة و البناء.

بشالع) محل  (: االجـتـ اعــي) الـ ـقر 

أوالد) الشرالدة  حي  الخامس  مح د 

تاي ة.)

مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

:)مئة ألف دلهم لأس ـــال الشركـــة)

السيدة  ديجة) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

كريم.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاليخ:) ( ب تالودانت تحت لقم)732)
لقم سجلها التجالي) ( (07/11/2022

هو):)9189 .                                             

439 P

Ste RURALE HYGIENNE
SARL AU  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

املؤلخ) العرفي  للعقد  طبقا 

تأسيس) تم  (02/11/2022 يوم)

 Ste RURALE (: اسم) تحت  شركة 

تح ل) (HYGIENNE  SARL AU

املواصفات التالية):

األهداف:

الخدمات الفالحية

لأس ال الشركة):))100.000)دلهم)

في ملك السيد فؤاد عادل.

ت اسط) دوال  (: االجت اعي) املقر 

ج اعة اكودال امنابها تالودانت

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 
باملحك ة االبتدائية بتالودانت تحت)
 2022 نون3ر) (08 بتاليخ) (737 لقم)
لنفس) التجالي  بالسجل  وسجلت 
وانفس التاليخ تحت لقم:) ( املحك ة)

.9157
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WALTIN
SARL AU 
تأسيس

بتاليــخ) عرفي  عـقــد  ب قتــ�سى 
28/10/2022)تأسســت شــــركــة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
.WALTIN(:(التس ية

الهـدف):)-هدف الشركة في املغرب)
ك ا هو في الخالج هو):

الخدمات السياحية واملطع ة.
تنظيم الحفالت.

مجال) في  والتكوين  االستشالة 
االعالميات.

شالع) (08 لقم) (: االجت اعي) املقر 
جدة حي باني طاطا.

دلهــم) (100.000 (: الرأس ال)
 100 ب بلغ) حصة  (1000 مقس ة)

دلهم للحصة موزعة كالتالي):
 1000 (: الزاطي) السيدهشام 

حصة.
السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 

هشام الزاطي.
التجالي) بالسجــــل  التسجيل  تــــم 
بتاليــخ) بــطاطا  االبتدائية  باملحك ة 

2022/10/28)تحت عدد):196/22.
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    DIAMOND DIAGNOSTICS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
حرل) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1
 11/06/2018 بتاليخ) انزكان  في 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها امل يزات التالية):
 DIAMOND (: التس ية)

DIAGNOSTICS)ش.م.م.

الطبية) املعدات  تاجر  (: الهدف)
الحيوية واألجهزة الطبية.

زنقة) (15 لقم) (: االجت اعي) املقر  (
1602)الدشيرة الجهادية انزكان.

التسيير):)السيد بداهي مولادملدة)
غير محدودة.

لأس ال الشركة)100.000)دلهم.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
سجل) ( بإنزكان) االبتدائية  املحك ة 

تجالي لقم)16859.
442 P

J S A CALL 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
لأس الها 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 13 ع الة 
مالك شالع القا�سي عياض الحي 

الصناعي اكادير
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) باكادير  مسجل  (27/10/2022
املواصفات) ذات  شركة  تأسيس 

التالية):)
:)«J S A CALL»،)شركة) التس ية)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.))
الهدف االجت اعي):

مركز اتصال.
السلكية) االتصاالت   دمة 

والالسلكية.
التسويق الرقمي وال3رمجة.

الهاتفية) العالقات   دمات 
ومعالجة البيانات.

واصفة عامة كل ع لية مرتبطة)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  بطريقة 
أومن) للشركة  الرئي�سي  بالنشاط 

شانها الدفع بتقدم ون و الشركة.
ع الة) (13 لقم) (: االجت اعي) املقر 
الحي) عياض  القا�سي  شالع  مالك 

الصناعي اكادير.
املدة):)99)سنة.

:))يتكون من) الرأس ال االجت اعي)
 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000
للسهم)) دلهم  (100 بقي ة) حصة 
الواحد مقس ة بين يدي السيد جاد)

عزي.

السيد) تعيين  تم  الشركة:) تسيير 

غير) ملدة  للشركة  ك سير  عزي  جاد 

محدودة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

باكادير) التجالية  باملحك ة  القانوني 

لقم) تحت  (02/11/2022 بتاليخ)

.119099
)للخالصة والبيان
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عفار ارشيتكتير و ديسن
تـأسـيـس شــركة

بتاليخ) ( عرفي) عقد  ب قت�سى 
القانون) وضع  تم  (.2022 8)اكتوار)

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

الخصائص) تح ل  الواحد  ملساهم 

التالية):

«عفال) شركة) (: الـتـسـ يـــــــــــــــة)

الشيتكتير و ديسن)»

)شركة دات املسؤولية) (: ( الشكل)

املحدودة ملساهم الواحد.

الـ ـوضـــــوع):))مهنة الهندسة)

لقم)) ع الة  (: االجـتـ اعــي) الـ ـقر 

 139 1بلوك ل الرقم) طابق لقم) (02

الهدى اكادير

سنة ابتداء) ( (99 (: مــــــدة الشركــــــة)

من يوم تأسيسها))سنة
لأس ـــال الشركـــة)):)100.000دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)دلهم للحصة.

السيد) (1 (- (: ومساه تهم) الشركاء)

عفال))هشام)1000)حصة.)

األلاـــــــــــــــــــاح)):)يتم اقتطاع نسبة)%)5 

من األلااح))لالحتياط القانوني والباقي)

يوزع آو) سواء) حسب تقرير الشركاء)

ينقل.

من) الشركة  تسير  الـتسـيـيــــــــــــــــــر:)

طرف السيد عفال هشام.

السنـــة االجت ـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 3ر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 28 يـوم) اكادير  التجالية  املحك ة 

أكتوار)2022))تحت لقم)119089.
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L’OPTICIEN CREATEUR
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ))
النظام) وضع  تم  (،11/01/2022
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية):
 L’OPTICIEN (: التس ية)

.CREATEUR S.A.R.L AU
الشكل القانوني):)))ش.م.م.

دوال ايكي ايكيو) (: املقر االجت اعي)
الدلالكة أكادير.

الغرض االجت اعي):)نظالاتي.
في) حدد  (: االجت اعي) الرأس ال 
 1000 دلهم مقس ة من) (100.000
دلهم) (100 بقي ة) اجت اعية  حصة 

للحصة))للسيدة أس اء)ايت عي�سى.
التسيير)):)تم تعيين السيدة أس اء)
ايت عي�سى مسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.
99)سنة ابتداء)من تاليخ) (: ( )املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجالي-))))
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) (07/11/2022 بتاليخ) بأكادير 

الرقم)119183.
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وامي تراديف
تـأسـيـس

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون) وضع  تم  (13/10/2022
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تح ل الخصائص التالية:
الـتـسـ يـــــــــــــــة):)وامي تراديف

)شركة دات املسؤولية) (: ( الشكل)
املحدودة

-الـ ـوضـــــوع):1)-)شراء)وايع ج يع)
منتجات التنظيف الصحية

-االستيراد) ((3 التجالة) (- ((2
والتصدير.

مج ع االمل) (: -الـ ـقر االجـتـ اعــي)
2)ع الة لقم)1)شقة لقم)11)اكادير).

-مــــــدة الشركــــــة))):)99))سنة ابتداء)
من يوم تأسيسها.)

 100.000 ( (: الشركـــة) -لأس ـــال 
حصة من) (1.000 دلهم مقسم على)
حصة) (500 دلهم للحصة) (100 فئة)
 500 و) بولحيان  الحبيب  للسيد 

حصة للسيد مح د ه امي.))
-األلاــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسبة)%)5 
من األلااح))لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير الشركاء.
من) الشركة  تسير  -الـتسـيـيـــــــــــــر:)

طرف السيد مح د ه امي
االدالية))) االمضاء) صالحيات  (-

للسيد مح د ه امي)
(: البنكية) االمضاء) صالحيات  (-
والسيد) بولحيان  الحبيب  للسيد 

مح د ه امي
فاتح) من  (: االجت ـاعيـة) -السنـــة 

يناير إلى)31)ديس 3ر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم) (: اكادير) ( ( التجالية) املحك ة 
07/11/2022)تحت لقم))))119168  
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شــركة مسيمار ترافو
تـأسـيـس          

 18 ( بتأليخ) ( )ب قت�سى عقد عرفي)
القانون) وضع  تم  (.2022 اكتوار)
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تح ل الخصائص التالية:
مسي ال) شركة.«) (: الـتـسـ يـــــــــــــــة)

ترافو)»
)شركة دات املسؤولية) (: ( الشكل)

املحدودة)).
الـ ـوضـــــوع):

))البناء)واألشغال الع ومية.
دوال الغزالة) ( (: ( الـ ـقر االجـتـ اعــي)

ايت ع يرة شتوكة ايت باها.
مــــــدة الشركــــــة))))):))99))سنة ابتداء)

من يوم تأسيسها))سنة
 100.000 (: الشركـــة) لأس ـــال 
حصة من) (1000 دلهم مقسم على)

فئة)100)دلهم للحصة
السيد) (1 (-: ومساه تهم) الشركاء)
حصة) (500 مح د) الناسيمي 

مقابل100.)دلهم.)
2-)السيد الزاكي ع ر)500)حصة)

مقابل100.)دلهم

األلاـــــــــــــــــــاح):))يتم اقتطاع نسبة)%)5 

من األلااح))لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير))

الشركاء)يوزع آو ينقل.

تسير الشركة من) ( ( (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف السيدين))الزاكي ع ر و ناسيمي)

مح د.

من فاتح) ( (: ( ( السنـــة االجت ـاعيـة)

يناير إلى)31)دجنبـــــر

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) إنزكان  املحك ةاالبتدالية 

2022/11/02))تحت لقم)2196.
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REDOUANE FRERES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 ICE 003180292000008 

 26 بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس) ثم  باكادير  (2022 أكتوار)

املحدودة)) املسؤولية  ( ذات) شركة 

ذات الخصائص التالية):

REDOUANE FRERES(((التس ية
لقم) (3 بلوك) األول  ظابق  (: املقر)

836)سيدي يوسف اكادير.

ستراد) اإل  (- آلتجالة) (: املوضوع)

والتصدير.

في) الرأس ال  حدد  الرأس ال:)

 1000 على) موزعة  دلهم  (100.000

دلهم موزعة) (100 حصة من قي ة)

بين الشركاء)كالتالي:

500)حصة) ( السيد ايوب لضوان)

50.000))دلهم
لضوان)) الزهراء) فاط ة  السيدة 

500)حصة)50.000))دلهم

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ايوب لضوان ملدة غير محدو

دة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاليخ)) باكادير  التجالية  باملحك ة 

02/11/2022تحت عدد)119105
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شركة يـاهـي نيكوص      
شركة ذات املسؤولية املحدودة   

لأس الها 100.000 دلهم 

املقر االجت اعي : مقي ة لدى/ مكتب 
لقم 882 الطابق 8 ع الة 8 اقامة 

 ليج النخيل فونتي اكادير     

)))ب قت�سى عقد عرفي موقع بتاليخ)

11/10/2022)املسجل باكادير بتاليخ)

شركة) تأسيس  تم  (،13/10/2022

باملواصفات التالية):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

التس ية):))شركة ياهي نيكوص

الغرض االجت اعي):)تجالة عامة)))))

لدى/) مقي ة  (: االجت اعي) املقر 

 8 ع الة) (8 الطابق) (882 مكتب لقم)

اقامة  ليج النخيل فونتي اكادير)))))

املدة)):)99))سنة)
لأس ال الشركة):)100.000))دلهم)

مقس ة))إلى)1000))حصة اجت اعية)

من فئة)100)دلهم للواحدة.

السنة املالية):)من)01))يناير إلى)31  

دجن3ر من كل سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

هشام اجلبل والسيد ياسين العبني).)))))

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع 

 119050 التجالية باكادير تحت لقم)

بتاليخ)28/10/2022 .
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GRANADA AUTOMOBILE
 حــــــل مسبق للشركة

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

يوم) املنعقد  لشركة  االستثنائي 

 GRANADA  03/11/2022

AUTOMOBILE)تقرل ما يلي:

 GRANADA(الحل املسبق لشركة((

مقر) تحديد  وتم  (AUTOMOBILE

ب ركز) التصفية هو املقر االجت اعي:)

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها و عين)

السيد الحسن جيتي مصف للشركة.)))))

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية النزكان)

تحت لقم)2219))يوم)07/11/2022
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  AJDIGUE CAR
التشطيب النهائي للشركة

ب قت�سى محضر الج ع العام) ( ( (
 AJDIGUE CAR لشركة) االستثنائي 

املنعقد)08/11/2022)تقرل ما يلي):)
وتم تحديد مقر التصفية هو مقر)
 AJDIGUE التشطيب النهائي لشركة)

CAR
االجت اعي:)كراج بالطابق السفلي)
 28 لقم) (02 بلوك) الرياض  بتجزئة 
ايت ملول و عين السيد حسن هالل)

مصف للشركة.)))))
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية النزكان)
تحت لقم))2220)))يوم)07/11/2022
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 NOUR TRADE شركة
WORLD

  SARL AU
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
  /10/ بتاليخ20  املنعقـد  االستثنائي 

2022تقرل ما يلي):
حل مسبق للشركة.

تعييـن مصفي للشركة.
جعل مقر التصفية مقر الشركة

باملحك ة) القانوني  إليداع  تم 
 2211 ( لقم) تحت  اإلبتدائة ألنزكان 

بتاليخ)03/11/2022.
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IKONOS HOSPITALITY
اإلشهال القانوني

العرفي) العقد  ب قت�سى 
قرل) (06/10/2022 بتاليخ) املحرل 
 IKONOS لشركة) الوحيد  الشريك 
HOSPITALITY)شركة ذات مسؤولية)
لأس الها) ( وحيد) بشريك  محدودة 
100.000,00)دلهم و الكائن))مقرها):)
تجزئة) أليحا  ع الة  (06 لقم) توطين 

البو الي الدشيرة انزكان ما يلي):
)التصفية النهائية للشركة.

غلق ع ليات التصفية).
السيد)) املصفي  ذمة  إبراء)

فرانسيسكو جيل فروتو

القانوني لدى كتابة)) تم اإليداع  (

الضبط))باملحك ة االبتدائية بانزكان))

لقم) تحت  (02/11/2022 بتاليخ)

.2202

453 P

 STE HALAWIAT EL BARAKA

S.N.C
 Siège(social: HAY(RAHMA(RUE

01 N° 45 BLOC(B(GUELMIM

CLOTURE DE LIQUIDATION

العام) الج ع  قرال  ب قت�سى 

بتاليخ) املنعقد  االستثنائي 
املدون) الشركة  ب قر  (25/10/2022

أعاله،)تقرل مايلي):

-)حل و تصفية الشركة.

ع ليات) كل  على  املصادقة  (-

التصفية.

ت3رئة ذمة املصفي السيدة حم) (-

عائشة و إعفائها من مهامها.)

-))التصريح بنهاية التصفية و حل)

الشركة.

القانوني) اإليداع  تم 

بكل يم) االبتدائية  باملحك ة 

لقم)) تحت  (01/11/2022 بتاليخ)

.812/2022

454 P

STE TIZNIT DENTAIRE
   SARL

تصفية الشركة

IF 26044187   RC 3719

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتزنيت))

محضر) وضع  تم  ( (2022 ( ماي) (17

الج ع العام))االستثنائي لشركة والتي)

تح ل الخصائص التالية):

-)تصفية الشركة.

السيد سفيان اضراب)) ( تعيين) (-

مصفي للشركة.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  ( ( (

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيزنيت))

تحت لقم)328)في)21/10/2022.

455 P

TRANS OUSTA شركة

SARL AU

ب قت�سى محضر عقد عرفي) (- (1

العام) الج ع  نون3ر2022) (02 بتاليخ)

الغير عادي للشركة تقرل ما يلي):)

-)الحل املسبق لشركة.

ع ر)) اوسطا  السيد  تعيين  (-

مصفي للشركة.

مكان) الشركة  مقر  تعيين  (-

 AVENUE OMAR EL» التصفية)

 MOUKHTAR( N( 17( HAY( EL

.   MASSIRA AGADIR

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

اكادير) التجالية  ( باملحك ة) الضبط 

عدد) تحت  (2022 ( نون3ر) (8 بتاليخ)

.2022/119186

456 P

 STE AMBITION-MATHS

 PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لأس الها   10000.00

لقم 18 الطابق الرابع ع الة النجاح 

أ20 حي البحرية اكادير: مقرها 

االجت اعي 

الغير) العام  الج ع  ب قت�سى 

((،2022 أكتوار) (05 ( بتاليخ) ( العادي)

تقرل ما يلي):

حل الشركة وتصفيتها ودالك قي)

مقر الشركة.

مالي) بيول  السيدة  تعيين 

جنسيتها) للشركة  مصفية  باسكال 

فرنسية حاملة لبطاقة اإلقامة))لقم)

.Y6765255

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  ( الضبط)

تحت) (03/11/2022 بتاليخ) بأكادير،)

لقم)119136.

457 P

MINSAT
ش.م.م

ذات شريك وحيد 

 لقم 72 شالع االمام البخالي الاك 

بوالكان اكادير: املقر االجت اعي 

حل الشركة

بتاليخ) مداوالتها  اثر  على 

الج عية) قرلت  (12/10/2022

 MINSAT(((العامة غير العادية لشركة

مقرها) وحيد  شريك  ذات  ش.م.م 

االمام) شالع  (72 لقم) االجت اعي 

البخالي الاك بوالكان اكادير مسجلة)

بالسجل التجالي باملحك ة))التجالية)

باكادير))تحت لقم)37777))مايلي):)

•)حل الشركة))بصفة مبكرة.

•)تعيين مصفي الشركة في شخص)

السيدة ويسال فدوى.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 72 مقر التصفية لقم) ( تحديد) (•

بوالكان) الاك  البخالي  اإلمام  شالع 

اكادير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الكادير)) التجالية  باملحك ة  الضبط 

في)08/11/2022)تحت لقم)119202.

458 P

STE SARVAGATAA
SARL

املقر االجت اعي:حي ايت سوال 

تامراغت اولير اكادير

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

مساه و) قرل  ثم  (27/10/2022

الشركة ما يلي):

املسبقة) التصفية  و  الحل  (- (1

للشركة.

الح يد) السيدعبد  تعيين  (- (2

بركات ك صفي للشركة.

ك كان) الشركة  مقر  إتخاد  (- (3

للتصفية

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

تحت) باكادير  التجالية  املحك ة 
لقم119177)بتاليخ)07/11/2022.

459 P
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SDSM
 SARL

شركة دات املسؤولية املحدودة 
لأس الها   500.000,00 دلهم

مقرها االجت اعي : لقم 136 شالع 
عبد هللا كنون حي الهدى اكادير ))))))))))))))))))))))))
)ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)28/10/2022)قرل مساه و)

الشركة ما يلي):)
1)-)التصفية البدئية للشركة).

زاغو) ابراهيم  السيد  تعيين  (- (2
(((((((((((( ( ك صفي للشركة.))))

-)تحديد املقر االجت اعي ك قر) (3
للتصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) (08/11/2022 بتاليخ) الكادير 

لقم)119192.
460 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

NATURE BR
SARL AU

DISSOLUTION
الج ع) محضر  ب قت�سى 
في) املنعقد  العادي  الغير  العام 

21/09/2022)تم ب وجبه):
•)إقفال الشركة وتصفيتها.

القانوني باملحك ة) ( االيداع) ( تم) (-
  03/11/2022 في) بانزكان  االبتدائية 

تحت لقم))2206.   
461 P

CABINET SABCONSULTING

ISLMANE CONGELE
إعالن حل شركة

في) املؤلخ  العرفي  للعقد  طبقا 
12/10/ 2022)تقرلحل الشركة بناء)

على لغبة الشركاء.
.ISLMANE CONGEL(:(التس ية

محدودة) ( شركة) ( (: الشكل)
املسؤولية.

زنقة) لقم ب26) (: املقراالجت اعي)

جابر ابن حيان حي الهدى أكادير.
لأس املال):)50.000)دلهم.

املصفي:)عبد الرحيم مرصد.
لقم السجل التجالي):)16947.

الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتاليخ) باكادير  التجالية  لل حك ة 
03/11/2022)لقم119120.

462 P

 USHUAIA شركة

CONSULTING
ش.م.م 

إعالن قانوني

املقر االجت اعي : لقم 47 مكرل بلوك 

د حي الهدى اكادير.
لقم السجل التجالي  :22673 

أكادير

العامة) الج عية  قرلت 

بتاليخ) املنعقدة  االستثنائية 

2022/11/01)مايلي):)

الشركة) حل  على  املصادقة  (-

وتصفيتها وديا.)))))))))

-)تعيين املصفي وصالحيته.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاليخ) باكادير،) التجالية  املحك ة 

07/11/2022،)تحت لقم)119171.

463 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0680109989

C DIRECTION TRAVAUX
SARL

االستثنائي)) العام  الج ع  اطال  في 

 C DIRECTION TRAVAUX لشركة)

 19/09/2022 املنعقد بتاليخ) (SARL

التغييرات) وااإلج اع  األعضاء) قرل 

التالية):
الشكيري) هشام  السيد  قرل  (-

  %50 ( أسه ه) ( وايع نصف) تفويت 

من مج وع أسه ه بالشركة للسيدة)

ام العيد بن لحسن.

بن) العيد  ام  السيدة  تعيين  (-

لحسن ك سيرة جديدة للشركة.

واالدالية) املالية  الع ليات  كل  (-

بن) العيد  ام  السيدة  ( بإمضاء) تتم 

لحسن.

االسا�سي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

القانوني لدى كتابة) تم اإليداع  (

االبتدائية) باملحك ة  الضبط 

 26/09/2022 ( بتاليخ) ( بالس الة)

تحت عدد)2022/158.
للخالصة والبيان

املسير

464 P

 STÉ AGRO SERVICE

TECHNOLOGIE
 SARL

ENSEIGNE : AGRO.SERTECH

ICE : 001604829000002

الغير) العام  الج ع  ب قتضـى 

(،31/10/2022 في) املؤلخ  العادي 

 Sté AGRO SERVICE لشرك«)

 TECHNOLOGIE SARL »

   ENSEIGNE : AGRO.SERTECH

تقرل مايلي:)

شركة) تحويل  على  التصديق 

بيع) بعد  ((SARL / AU( ( إلى) (SARL

ج يع أسهم السيد نولالدين قانت)

لفائدة السيد مح د لعديدي ليصبح)

املالك و املسير الوحيد للشركة لفترة)

التوقيع) تخويله  مع  محدودة،) غير 

بصفته) حصريا  اإلدالي  و  املصرفي 

املسير الوحيد.)))

باملحك ــة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بانزكان)،)في)08/11/2022 

تحت لقم2216.

465 P

Sté AMINE MARITIME
 SARL

ICE : 000051058000095

الغير) العام  الج ع  ب قتضـى 

(،17/10/2022 في) املؤلخ  العادي 
لشركة)))AMINE MARITIME))تقرل)

ما يلي:)

1.))بيع حصص في الشركة):
عبد) نجالي  للسيد  حصة  (250
عبد) بوعدي  السيد  لفائدة  العزيز 

املجيد.
عبد) نجالي  للسيد  حصة  ( (250
الدين) نول  السيد  لفائدة  العزيز 

الدهوي.
قبول استقالة السيد نجالي) ( (.2
عبد العزيز من مهامه كأحد مسيري)
املصرفي) التوقيع  منح  الشركةو 

واإلدالي بشكل منفصل لكل من:
أو) املجيد  عبد  بوعدي  السيد 

السيد نول الدين الدهوي.
األسا�سي) القانون  تحيين  (.3

للشركة.
باملحك ــة) القانوني  اإليداع  تم 
في03/11/2022  بإكادير  ( التجالية)

تحت لقم119116.
466 P

شــركة ج ل ب انفيست.ش.م.م
Sté GLP INVEST Sarl

لأس مالها 100.000  دلهم
الغير) العام  الج ع  ب قت�سى 
العادي مؤلخ بتاليخ))08/10/2022 :
STE GLP INVESTSARL( لشركة)

تقرل ما يلي):
1)-)بيع كلي للحصص):

السالم) عبد  للسيد  حصة  (500
الحجالي لفائدة السيد عبد الواحد)

ح د اوناصر.
)حصة للسيد عبد السالم) ( (500
إس اعيل) السيد  لفائدة  الحجالي 

هي ون
قبول استقالة املسير السيد) (- (2
السيد) ( عبد السالم الحجالي وتعيين)
مسيرا) اوناصر  ح د  الواحد  عبد 

جديدا للشركة ملدة غير محدودة.
األسا�سي) القانون  تحيين  (- (3

للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاليخ) إلنزكان  االبتدائية  املحك ة 
 2172 لقم) تحت  (28/10/2022

السجل التجالي لقم26593 .
467 P
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ديوان))األستاذ ادليس سالوي موثق بتالودانت

شالع الحسن الثاني ع الة الخياطي الطابق)

األول تالودانت

شركة دار اللة فضيلة
تفويت حصص

تغيير الشكل القانوني للشركة
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق) سالوي  ادليس  األستاذ 
و) (08/06/2019 ( بتاليخ) بتالودانت 

: 06/02/2020
برنال) فانسون  السيد  فوت 
حصصه) ج يع  فريجي  والديسالن 
«دال اللة فضيلة»)ش.م.م.) في شركة)
دلهم مقرها) (110.000,00 لأس الها)
االجت اعي مراكش حي قاعة بن ناهد)
املحك ة) في  مسجلة  اعليش  دلب 
التجالية ب راكش تحت عدد)13995 
لفائدة) (6508107 الضريبي) تعريفها 
لتصبح) فابر  لوز  فيرونيك  السيدة 
املالكة لج يع حصص) األ يرة  هذه 
هذه الشركة املقدلة ب)1100)حصة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
و تعيين السيدة) ذات شريك وحيد،)
الوحيدة) فابرالشريكة  لوز  فيرونيك 

ك سيرة ملدة غير محددة.
االيداع القانوني تم في املحك ة) (-
 03/11/2022 التجالية ملراكش يوم)

عدد)14070.
468 P

األستاذ فيصل لسالمي

موثق بأكادير

شركة اسكان جيل
بتاليخ) لسمي،) عقد  ب قت�سى 
السيد) باع  (¸ (25/10/2022 بتاليخ)
ع ر سهايب للسيد))ج ال نديم كافة)
في) ( حصة) (2360 املقدلة) حصصه 
شركة)«اسكان جيل»)ش ذ م م مقرها)
االجت اعي متواجد باقامة المى بلوك)
لاس الها) اكادير.) الهدى،) (،1 ب لقم)
الحاملة) دلهم  (000,00  500  21
مقابل) (7775 لقم) التجالي  لسجل 
ث ن إج الي حدد في))590000)دلهم.)

باملحك ــة) القانوني  اإليداع  تم 
 03/11/2022 في) بإكادير  ( التجالية)

تحت لقم)119125.
469 P

شركة صرفاس الكاش
ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ))
25/10/2022،)قرلت))السيدة نيا�سي)
الشريك الوحيد في الشركة) فاط ة،)
حصة) (500 وتفويت) نقل  أعاله،)
الشركة)) ( في) ت لكها  التي  اجت اعية 
تحت) وذلك  لرأس الها،) واملكونة 
للسيد) القانونية،) الض انات  ج يع 
بن فتاك عبد الكبير الحامل للبطاقة)
الساكن) (JC535066 عدد) الوطنية 
املسير) تالودانت،) تزمولت  بدوال 
للشركة،) الجديد  الوحيد  والشريك 
األول) املسير  استقالة  قبول  بعد 
دالك،) وإثر  الحسين،) غالب  السيد 
الكبير،) عبد  فتاك  بن  للسيد  عهد 
غير) ملدة  والبنكي  اإلدالي  اإلمضاء)
ك ا تقرل كدالك تحيين) ( ( ( محدودة.)
بعد) ( للشركــــــــــة) األسا�سي  القانون 

مج وعة من التغييرات القانونية.
ب كتب) تم  القانونـي  اإليداع 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
   02/11/2022 بتاليخ) بتالودانت 

تحت عدد،)-722س ت))7377.
470 P

CUISINE NAJAT
إعـــــــالن عـــن تعديـــــــل شــركـــــــة

مداوالت) محضر  ب قت�سى 
الج عية العامة غير العادية لشركة)

CUISINE NAJAT)تم إقرال ما يلي):
السيد) ي لكها  التي  االسهم  بيع 
من) كل  لصالح  دهيوير  الحسين 
نجاة) و  لكتيف  اح د  سيد  السيد 

الوالي
من) القانوني  الشكل  تحويل 
الشركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.
الوالي) النجاة  السيدة  تس ية 
بتوقيع) بالشركة  مشالكة  مسيرة 

منفصل

تعديل النظام األسا�سي)
اإليداع) تم  (: ( التجالي) السجل 
بتاليخ) بكل يم  االبتدائية  باملحك ة 
12/10/2022)تحت لقم)389/2022.
471 P

CHINDR SARL شركة
تفويت حصص اجت اعية

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ))
بطانطان) املسجل  ( (2022/09/20
الج ع) قرل  (2022/10/06 بتاليخ)

العام االستثنائي ما يلي):
1000)حصة اجت اعية) تفويت) (-
دلهم من طرف كل من) (100 بقي ة)
حصة) (250 السيد السعيدي زكرياء)
اجت اعية والسيد بحال عبد الجبال)
250)حصة اجت اعية والسيد فرواح)
اجت اعية) حصة  (250 العزيز) عبد 
حصة) (250 يوسف) فرواح  والسيد 
عبد) السيد  لفائدة  اجت اعية 

الرح ان ت زوغت.
الرح ان) عبد  السيد  تعيين  (-
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  ت زوغت 

محدودة.
-)تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحك ة) (: القانوني) االيداع  تم 
لقم) تحت  بطانطان  االبتدائية 

188/2022)بتاليخ)2022/11/03.
472 P

AUTO ECOLE SIDI BELKASS
شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
املزود سيدي بلقاس تالودانت

83000 - املغرب
تفويت حصص

استقالة مسير الشركة
تعيين مسير جديد للشركة

التوقيع االجت اعي
تحيين النظام األسا�سي

لقم التقييد في السجل التجالي 
5847

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
ت ت) من شتن3ر2022) (29 املؤلخ في)

املصادقة على):

 50 السيد ع ر مستعين) تفويت 
حصة اجت اعية من أصل)50)حصة)
املودن) ايت  مح د  السيد  لفائدة 

بتاليخ)29)من شتن3ر2022.
تفويت السيد موالي حفيض ايت)
موالي الشريف)50)حصة اجت اعية)
السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل) من 
شتن3ر) من  (29 بتاليخ) بالي  ح زة 

.2022
السيد) الشركة  مسير  استقالة 

ع ر مستعين.
املودن) ايت  السيد مح د  تعيين 
ك سيرين) بالي  ح زة  والسيد 
لقبول) تبعا  للشركة  جديدين 

استقالة املسير.
التوقيع االجت اعي للسيد مح د)

ايت املودن والسيد ح زة بالي.
تحيين النظام األسا�سي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) بتالودانت  االبتدائية 

اكتوار2022)تحت لقم)718.
473 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(:(97,(BD(AHMED(MANSOUR

 EDDAHBI ,CITE DAKHLA
 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

SOCIETE AZ PRODUCT
SARL

MODIFICATION
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
ثم) والدي  (13/09/2022 املنعقد)
بشركة)))))))))))))) تغييرات  احدات  ب وجبه 
شركة) ( (AZ PRODUCT    SARL
لأس الها) ( ( ذات مسؤولية محدودة)

100.000.00)دلهم.
))حيت اتفق على مايالي):

م لوكة) حصة  (500 تفويت) (-
لصالح) ( امين) مح د  لزلق  للسيد 

السيد العيدي مح د.
تعيين السيد لزلق مح د امين) (-
مسيًرين)) مح د  العيدي  والسيد 

مشالكين للشركة.
-)تحبين القانون األسا�سي.
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)القانوني باملحك ة)) -)تم))اال يذاع)
االبتدائية بالدا لة))في07/10/2022   

تحت لقم)1618.
474 P

 STE ATELIER CHANTIER
ELECTROMECANIQUES

ب وجب محضر الج ع العام غير)
تقرل) (12/10/2022 بتاليخ) العادي 

ما يلي):
1.)بيع حصص):

العزاوي338  السيدالحسن  باع 
مصطفى) السيد  لفائدة  حصص 

العزاوي بتاليخ)06أكتوار2022)؛
2ـ)تعيين السيد مصطفى العزاوي)

ك سير وحيد للشركة)؛
تلتزم) التوقيع البنكي واإلدالي):) 3ـ)
للسيد) الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

مصطفى العزاوي)؛
مغادلةالسيد الحسن العزاوي) 8ـ)

للشركة بشكل نهائي)؛
5ـ)تحويل الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

للشريك الوحيد)؛
األسا�سي) القانون  تحديت  6ـ)

للشركة)؛
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحك ة االبتدائية بإنزكان)

بتاليخ)08/11/ 2022)تحت)2232.
475 P

ELIEF SERVICES
 SARL

محضر الج ع العام االستثنائي 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)03/10/2022)قرل مساه و)

الشركة ما يلي):
قام) باكيري  يوسف  السيد  (- (1
اجت اعية) حصة  (150 بتفويت)

للسيدة مينة بيكونزيون.
السيد علي كالاز قام بتفويت) (- (2
حصة اجت اعية للسيدة مينة) (150

بيكونزيون
الى) الشركة  نشاط  تغيير  (- (3
:) دمات تكنولوجيا) التالي) النشاط 

املعلومات واالتصاالت

 ELIEF 8)-)تغيير اسم الشركة من)
ELIEF AGENCYالى((SERVICES

األسا�سي) القانون  تحيين  (- (5
للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) (07/11/2022 ( باكاديراتاليخ)

لقم)119189           .  
476 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL
mail:(sarseige.compta@gmail.com

fRIO HERMANOS
SARL AU

املؤلخ) عرفي  عقد  ب قتضـى 
 FRIO لشركة) (11/10/2020 في)
تقرل) (HERMANOS SARL AU

مايلي):
1)-)بيع الحصص االجت اعي):

ملكية) في  كانت  حصة  (100
سعيدي) ( لصالح) ألحاج  ( الحسين)

ياسين.
2)-)تسير الشركة تم تعيين السيد)))

سعيدي ياسين ك سير للشركة.
3)-)تم اإليداع القانوني باملحك ــة)
 02/11/2022 في) بأكادير  التجالية 

تحت لقم119106.
477 P

SOCIETE HARROUD
S.A

 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE :
300.000,00 DH

 SIEGE(SOCIAL : IMM.BAHIA
 CLUB AV.GENERAL KETTANI

AGADIR
شركة هرود ش.م

لأس الها  300.000.00   دلهم
       مقرها االجت اعي : ع الة باهيا 

كلوب شالع ج الكتاني اكادير
تحويل أسهم  واستقالة إداليين 

وتعيين إداليين جديدين
الج ع) محضر  قرال  ب قت�سى 
العام االستثنائي لل ساه ين املؤلخ)
يوم)08)نون3ر)2022))لشركة)«هرود»)
دلهم) (300.000.00 ( لأس الها) ش.م.)

مقرها))االجت اعي):)ع الة باهيا كلوب)

شالع ج الكتاني اكادير))تقرل ما يلي):

الجديد) التقسيم  على  املصادقة 

لرأس ال الشركة بعد تحويل))أسهم)

دا ل الشركة.

املوالع) ين  السيد  استقالة 
لشيد واملوالع علي كإداليين وتعيين)

وزيني  ديجة)) لجاء) زيني  السيدات 

السيدة) وتعيين  كإداليتين جديدتين 
اإلدالي) املجلس  كرئيسة  زيني  هند 

الشركة) باسم  التوقيع  مع  للشركة 

بصفة منفردة.

القانوني بكتابة) ( اإليداع) ( وقد تم)

الضبط لدى هيئة املحك ة التجالية)

باكادير)))بتاليخ))8)نون3ر)2022)تحت)
لقم))119185 .  

478 P

شركة جنرال بتبي ايتود ايتغافو 
ش.م.م 

برأس ال اجت اعي قدله 

100.000.00 دلهم

شقة لقم 366 ع الة 17 إقامة 

النجاح 01 أمال 02 بنسركاو أكادير   

الج ع) محضر  ب قت�سى 

بتاليخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

املصادقة) ت ت  (،28/09/2022

باإلج اع على املقترحات ارتية):

االجت اعية) الحصص  تفويت  ( (-

:قام السيد أزطر ع ر بتفويت ج يع)

حصة) (500 ب) املقدلة  حصصه 

دا ل) له  وامل لوكة  اجت اعية 

الشركة إلى السيد أسختير زكريا.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-

من شركة ش.م.م إلى ش.م.م بشريك)

وحيد.

األساسية) القوانين  تحيين  (-

للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  ثم 

بتاليخ) ( ( ( ( باكادير) ( ( التجالية)

لقم) عدد  تحت  ( (31/10/2022

.119066/2022

479 P

GURMA TRANSPORT شركة
السجل التجالي : 19389 /  انزكان
العنوان : لقم 10 زنقة 1610 حي 

السعادة الدشيرة انزكان
إعالن عن تعديــــــــــــــــــــــل

بتاليخ)) محرل  محضر  ب قت�سى 
الج ع) قرل  (،2022 أكتوار) (25
 GURMA لشركة) االستثنائي  العام 
مسؤولية) ذات  (TRANSPORT

محدودة ما يلي):
 700 فوت السيد كريم سعيد) (-
حصة اجت اعية و فوت السيد كريم)
هشام)300)حصة اجت اعية كذلك،)
االجت اعية) الحصص  ج يع  أي 
في) ي لكونها  التي  )1000حصة))

الشركة،)لفائدة السيد باني ايحيا.))
لأس ال) التفويت  هذا  وا وجب 
حصة) (1000 من) املكون  الشركة 
اجت اعية مدفوعة ومحرلة بالكامل)
باني) السيد  الوحيد  للشريك  وكلها 

ايحيا.)
سعيد) كريم  السيد  استقالة  (-
وتم) الشركة  ومغادلته  التسيير  من 
تعيين السيد باني ايحيا مسيرا وحيدا)

للشركة))ملدة غير محدودة.
-)تعديل وتحيين القانون األسا�سي)

للشركة.))
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) ( (2022 نون3ر) (8 بانزكان بتاليخ)

الرقم)2233.
للنشر والبيان)))

املسير)

480 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

SENSATIN’ELLE
MODIFICATION

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
ثم) والذي  (23/09/2022 املنعقد)
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بشركة)))))))))))))) تغييرات  احدات  ب وجبه 
شركة) ( (SENSATION’ELLE SARL
لأس الها) ( ( ذات مسؤولية محدودة)

100.000)دلهم.
))حيت اتفق على مايالي):

1000)حصة م لوكة) تفويت) (- ( ( (
السيدة) لصالح  اعفير  الد  للسيد 

التهامي دليلة.
الخ3راوي) السيدة  استقالة  ( (-

فاط ة الزهراء)من منصبها ك سيرة.
دليلة) التهامي  السيدة  تعيين  (-
محددة) غير  لفترة  للشركة  مسيرة 
في) وحدها  التوقيع  صالحيات  مع 

حساباتها املصرفية.
-)تحبين القانون األسا�سي.))

)القانوني باملحك ة)) -)تم))اال يداع)
   07/11/2022 في) باكادير  التجالية 

تحت لقم)119155.
481 P

TIKIOUINE CARS
Société à responsabilité limitée
Au(capital(de 500 000,00 DH
 Siège(social : AV(HASSAN(II

 BLOC 2 N°339 1ER(ETAGE(AIT
MELLOUL

R.C(N° 6141
 Tribunal(de 1ER(Instance

Inezgane
I.F(n° 40132711

ICE : 000519392000094
الحسن) شالع  االجت اعي:) مقرها 
التاني بلوك)2)لقم)339)الطابق االول)

ايت ملول.)
قرال) محضر  بـ ـوجـب  (- (1
بـتـاليـخ) االستتناءي  العام  الج ع 
على) االتفاق  تم  (29/07/2022

ما يلي):
االجت اعية) الحصص  تفويت  (-

على الشكل التالي):
اح د) للسيد  2.500حصة  (•

مهدب الى السيد مح د املصباحي.
مح د) للسيد  حصة  (2.500 (•
الجاحظ))الى السيد مح د املصباحي.
-)استقالة السيد مح د اد بنو من)

تسيير الشركة.

)السيد مح د املصباحي.) تعيين) (-
مسيرا))جديدا ووحيدا))للشركة لسنة)
مضاء) اال  تخويله  للتجديدو  قابلة 

املنفرد).
يلتزم) املصباحي  مح د  السيد  (-
والديون) الضرائب  ج يع  بأداء)
على) املترتبة  واالحقة  السابقة 

الشركة.
القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2
املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 2226 ( االبتدائية بانزكان تحت لقم)

وذلك))بتاليخ)08/11/2022.
482 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب الحسابات واالستشالات

الهاتف)))06.61.77.96.86 – 05.28.220.111:

 CHANTIER NAVAL MARINE
TECHNOLOGIE

S.A.R.L
لفع لأس ال الشركة

))ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
قرل) اكتوار2022) (18 في) املؤلخ 
 CHANTIER NAVAL شركة) شركاء)
 MARINE TECHNOLOGIE

.S.A.R.L
من)) الشركة  لأس ال  لفع 
100.000)دلهم))الى)300.000)دلهم

منير) ( السيد) إلى  التوقيع  منح 
 تيري.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجالية) املحك ة  بهيئة  الضبط 
تحت) (2022 نون3ر) (03 باكادير بتاليخ)

لقم)119130.
483 P

SOCIETE CRYOGENE
SARL

لأس الها: 600.000,00 دلهم.
مقرها االجت اعي :  زنقة 819 لقم 7 

حي املسيرة أكادير
RC : 39049 أكادير

زيادة لأس ال الشركة 
الج ع) محضر  بـ ـوجـب  (- (1
بـتـاليـخ) للشركاء) اإلستثنائي  العام 
على  االتفاق  تم  ( ( (2022/10/28

ما يلي):))

الشركة) لأس ال  من  الزيادة  (-
 590.000,00 ( مبلغ) بزيادة  وذلك 
دلهم عن طريق ادماج االحتياطات)
االجت اعي) الرأس ال  مبلغ  ليصبح 
مقسم))) دلهم  (600.000,00 للشركة)

على الشكل التالي):
-)السيد يونس بوجين):مئة وألبعة)
دلهم) وسبع ائة  و  ألفآ  وتسعون 
وتسع ائة) ألف  إذن  ((194700.00(
حصة) ((1947( وألبعون) وسبعة 

بقي ة)100)دلهم لكل حصة.)
:مئة) كراش) فاط ة  السيدة  (-
وألبعة وتسعون ألفآ وسبع ائة دلهم)
وتسع ائة) ألف  إذن  ((194700.00(
حصة) ((1947( وألبعون) وسبعة 

بقي ة)100)دلهم لكل حصة).
السيد مصطفى الصاحبي:مئتا) (-
دلهم)200600.00)  وست ائة  الف 
حصة) ((2006( وستة) ألفان  إذن 

بقي ة)100)دلهم لكل حصة.
االسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.
2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى هيئة املحك ة التجالية))
أبأكادير))تحت لقم))119153))وذلك)

بتاليخ)07/11/2022. 
484 P

STE  AIT MELLOUL CHIMIE
SARL

ب وجب محضر الج ع العام غير)
تقرل) (2022/10/18 بتاليخ) العادي 

مايلي):
 200.000 من) املال  لأس  زيادة 
وذلك) دلهم  (1.200.000 الى) دلهم 
ع3ر) ( دلهم) (1.000.000 مبلغ) بدمج 

الحساب الجالي للشركاء.
القانون) من  الفقرة7-6-8-) تغيير 

األسا�سي للشركة.
تحديت القانون األسا�سي للشركة
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحك ة االبتدائية بإنزكان)
لقم) تحت  (02/11/2022 بتاليخ)

.2022/2199
485 P

MACOMAM شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأس ال االجت اعي : 

100.000,00 دلهم

املقر االجت اعي : عين املديول مشرع 

العين تالودانت
زيادة لأس املال

 1.)ب قت�سى قرال الشريك الوحيد)

فاتح) بتاليخ  (MACOMAM لشركة)

شتن3ر))2022)قرل ما يلي):
االجت اعي) املال  لأس  لفع 

إلى) دلهم  (100.000 من) للشركة 

عن) ذلك  و  دلهم  (3.600.000,00

دلهم) (2.800.000 اقتطاع) طريق 

للشريك) الجالي  الحساب  من 

الوحيد و تقديم حصة عينية بقي ة)

700.000.00)دلهم واذلك تم إصدال)

35000)حصة جديدة ي لكها السيد:)

أمزيل حسن.
6)و7)من القانون) تعديل املادتين)

األسا�سي للشركة.

لدى) تم  القانوني  اإليداع  (.2

االبتدائية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2022 شتن3ر) (16 بتاليخ) بتالودانت 

تحت لقم)591.

486 P

 STE DAKI

DEVELOPPEMENT SCI
شركة ذات مسؤولية محدودة  

 دلهم5.000.000لأس الها 

  HF 469 املقر االجت اعي : إقامة

شالع الحسن األول- حي الدا لة-

أكادير

سجل تجالي لقم : 50723 /أكادير

العام) الج ع  قرال  ب قت�سى 

أكتوار) (31 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2022،)تم اتخاذ القرالات التالية):
-)لفع لأس مال الشركة ب بلغ قدله)))

8.800.000)دلهم،)أي من)200.000  

دلهم إلى))5.000.000)دلهم.
القانون) من  و)7) (6 البند) تغيير  (-

األسا�سي للشركة.
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باملحك ة) القـانوني  اإليـداع  .تم 

التجالية بأكادير بتاليخ)7)نون3ر)2022 

تحت لقم)119182.

487 P

مدرسة ديوان الخاصة ش.م.م  
 INSTITUTION DIWANE PRIVEE

SARL

تجزئة 732 الحي املح دي أكادير

السجل التجالي لقم 27669 أكادير

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوار) (28 االستثنائي املؤلخ بتاليخ)

مدلسة) شركة  شركاء) قرل  (، (2202

ديوان الخاصة ش.م).م ما يلي)):

استقالة السيد أبو املحاسن عبد)

الحفيظ من مهامه ك سير للشركة).

املحاسن) أبو  السيد  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  عبدالعزيز ك سير 

محدودة
تعديل الفصل لقم)13من القانون)

االسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  االيداع  تـم 

التجالية بأكادير تحت عدد)119139 

بتاليخ))08/11/2022.

488 P

H-BLUE GROUPEMENT
مج وعة ذات النفع االقتصادي

إعالن عن تعديل

العام) الج ع  اجت اع  ب قت�سى 

 11 بتاليخ) االستثنائي بالدال البيضاء)

غشت)2022)تقرل ما يلي):
بشرى) السيدة  استقالة  قبول 

ضرضالي من مهامها اإلدالية)؛

احش وض) حبيب  السيد  تعيين 

إدالة) مجلس  في  جديد  كإدالي 

املج وعة ذات النفع االقتصادي)؛
بشرى) السيدة  استقالة  قبول 

كرئيسة) مهامها  من  ضرضالي 

لل ج وعة ذات النفع االقتصادي)؛

احش وض) حبيب  السيد  تعيين 

كرئيسين) امغرفاوي  هدى  والسيدة 

النفع) ذات  لل ج وعة  مشالكين 

االقتصادي ملدة غير محدودة)؛

الوثائق) ج يع  على  التوقيع 
اإلدالية واملالية سيكون مشتركا بين)
والسيدة) احش وض  حبيب  السيد 

هدى امغرفاوي)؛
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 3 بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888206.
489 P

STE CASINO LE MIRAGESA
شركة مجهولة االسم

لأس الها :  22.000.000,00   دلهــم
مقرها االجت اعي  :  املنطقة 

السياحية والشاطئية - لقم 31° 
نادي فالتول - أكادير

س.ت: 5183
الج ع) محضر  ب قت�سى 
بتاليخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

16/11/2021)تقرلمايلي):
 VICENTE السيد) استقالة  (-
مهامه) من  ( (GUIU FABREGAS

كعضو مجلس اإلدالة.
 JORDI VOLART(((تعيين السيد(-
)عضوا جديدا ب جلس) (.OLIVERES

اإلدالة.
-)بيع)11)سهم من أصل)11)سهم)
 VICENTE GUIU ( ( من طرف السيد)
 JORDI السيد) لفائدة  (FABREGAS

. VOLART OLIVERES
 CARLOSاستقالة كل من السيد(-
السيد)) و  (، (FONTE ANGLADA
JORDI VOLART OLIVERESمن)

مهامه ا))كعضو))ي جلس اإلدالة.
مح د  ليل) السيد  استقالة  (-
مجلس) كعضو  مهامه  من  تزنيتي 
اإلدالة،) مجلس  كرئيس  اإلدالة،)

وكرئيس مدير عام.
-)تعيين السيد مح د  ليل تزنيتي)
والسيدين اإلدالة،) مجلس  كرئيس 

   JORDI VOLART OLIVERES
 CARLOS FONTE ANGLADA(و

كعضوين جديدين ب جلس اإلدالة.
-)تعيين السيد مح د  ليل تزنيتي)
مدة) لنفس  العام  املدير  كرئيس 

عضويته ب جلس االدالة.

التوقيع االجت اعي لفائدة) منح  (-
السيد مح د  ليل تزنيتي)،)أو السيد

   JORDI   VOLART OLIVERES
املالية،) االولاق  و  االموال  لسحب 
املصرفيين،) على  التفويضات 
االشتراكات) االمناء،) او  واملدينين،)

وقبول الك بياالت
للسيد السلطات  تفويض  (-

  JORDI VOLART OLIVERES
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية بأكادير بتاليخ)31/10/2022 

تحت لقم)119070.
490 P

STE REIMS CARS
SARL-A.U

العام) الج ع  محضر  ( ب قت�سى)
تم) (20/10/2022 يوم) اإلستثنائي 
 STE REIMS(إحداث تغييرات بشركة

.CARS  SARL-A.U
املقر):)املحل التجالي))2)))الشطر)

1)مران بيشول)2))أكادير.
حيث اتفق على مايلي):

استقالة السيد ه وز مح د من)
مهامه ك سير للشركة.

نيشان) هللا  عبد  السيد  تعيين 
ك سير جديد للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني وضع في املحك ة)
 20/10/2022 يوم) ( التجالية باكادير)
التجالي) السجل  (8293 لقم) ( تحت)

.2063
491 P

STÉ GREEN COB
 SARL AU

ICE :  001495440000049
الغير) العام  الج ع  ب قتضـى 
 2022 يناير) في فاتح  العادي املؤلخ 
  »GREEN COB SARL AU لشركة«)

تقرل مايلي):
مح د) الشابي  السيد  تعيين 
مروان ك سير ثاني للشركة جنًبا إلى)
عبد هللا) الحقاوي  السيد  مع  جنب 
التوقيع) منح  و  محددة،) غير  لفترة 
منفصل) بشكل  واإلدالي  املصرفي 

السيد) أو  عبد هللا  الحقاوي  للسيد 
الشابي مح د مروان.

ب كتب) تم  القانوني  اإليداع 
األبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
بتاليخ)) ( (2231 ( لقم) تحت  ( بانزكان)

.08/11/2022
492 P

األستاذ فيصل لسالمي
موثق بأكادير

اسكان جيل
بتاليخ) لسمي،) عقد  ب قت�سى 
املجلس) قرل  (28/10/2022 بتاليخ)
استقالة) بقبول  للشركة  اإلدالي 
شركة) عن  سهايب  ع ر  السيد 
وتعيين) (، ( «اسكان جيل»)ش ذ م م)
الوحيد) املسير  نديم  ج ال  ( السيد)

بصفة غير محدودة للشركة).
األسا�سي) القانون  تحيين  (-

للشركة.
باملحك ــة) القانوني  اإليداع  تم 
 03/11/2022 في) بأكادير  ( التجالية)

تحت لقم)119125 .
493 P

CABINET SABCONSULTING

BIOUGRA INVEST
SARL

 Siège(social :C/O(N°17
 IMMEUBLE ASSALAM AV
 CHEIKH SAADI TALBORJT

AGADIR
 N° R.C : 47437, I.F : 50273184,

ICE : 002822561000067
الشركةإعالن عن تغيير هدف

للج ع) الضبط  ملحضر  طبقا 
بتاليخ) للشركة  االستثنائي  العام 

20/10/2022)تقرل ما يلي):)
تغيير هدف الشركة ليصبح):

صناعة مواد البناء.
استخراج) مواقع  استغالل 

وتصنيع مواد البناء.
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاليخ) بأكادير  التجالية  لل حك ة 

03/11/2022)لقم)119121.
494 P
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STE JOS INVEST
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

السجل التجالي : 32953/أكادير
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املؤلخ في))23)شتن3ر)2022 
(،2022 شتن3ر) (26 وسجل بأكادير في)
قرل الج ع العام غير العادي للشركة)))
JOS INVEST))شركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 
100.000,00دلهم) ( الرأس ال) ذات 
شالع تطوان) ( (3212 تجزئة) مقرها):)

الحي املح دي أكادير.
حيت تقرل ما يلي):

•)محضر الج ع العام االستثنائي)
الى) التجالي  النشاط  تغيير  قرل 

استغالل مقهى و مطعم بث ن ثابت.
العنوان) الى  الشركة  مقر  نقل  (•
تطوان)) شالع  (3212 ( تجزئة) االتي 

الحي املح دي أكادير.
•)تعديل املواد)2)و)8)من القانون)

األسا�سي للشركة.
ميال) يوسف  السيد  تعيين  (•

ك سير.
األسا�سي) القانون  تحيين  (•

للشركة.
ب كتبة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 املحك ة التجالية بأكادير بتاليخ)

أكتوار)2022)تحت لقم)119068.
495 P

 SOCIETE MOUBARIK
DISTRIBUTION

SARL AU
العام) الج ع  مداولة  ( ب قت�سى)
ابريل) (15 بتاليخ) املؤلخ  االستثنائي 

.2022
 100  000 لشركة والتي لأس الها)
دلهم الكائنة برقم)55)بلوك أو ودادية)

شاطئ آكلو تيزنيت تقرل مايلي):)
 63 )لقم) جديد) مقر  إضافة 
الطابق السفلي تجزئة الشعباني حي)

افراك))تيزنيت))للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

تحت) (02/11/2022 بتاليخ) تيزنيت 

لقم)336.

496 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE

STE NOVA LOGISTICS شركة
SARL ش. م. م

تحرير 8/3 من لأس ال الشركة

ب قت�سى محضر الج عية العامة)

 31/10/2022 بتاليخ) االستثنائية 

تقرل ما يلي):)

-)تحرير)8/3)من لأس ال الشركة.)

مقتضيات) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

النظام األسا�سي ليصبح البند)6)ك ا)

يلي:

مبلغ لأس ال الشركة تم تحريره)

بالكامل من طرف شركاء)الشركة.

تم إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحك ة االبتدائية بانزكان تحت)

لقم)2229)بتاليخ)08/11/2022.

497 P

SOCIETE THOR CAPITAL
SARL AU

RC(CASABLANCA   N° 479671

 سالة ثالثة ألااع 8/ 3لأس املال 

وقرال االست رال للشركة

االستثنائي) لالجت اع  وفقا  (- (I

بتاليخ)29)سبت 3ر)2022)،)حكم وفًقا)

لقم) القانون  من  (86 املادة) ألحكام 

 1997 ف3راير) (13 في) الصادل  (96-5
بالقانون) واملت  ة  املعدلة  بصيغته 
قرل) الوحيد  املساهم  (،10-28 لقم)

املبكر) للحل  حاجة  وجود  عدم 

للشركة)،)على الرغم من أن لأس مال)

السهمي أقل من لبع¼)لأس املال.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بتاليخ)8)نوف 3ر)2022)برقم)

.885359

498 P

 SOCIETE PURE PASSION

TAGHAZOUT

SARL

السجل التجالي :  52.315  بأكادير

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

شتن3ر2022،) (02 ( بتاليخ) للشركاء)

تقرل ما يلي):

بالعنوان للشركة  فرع  -) لق  (1 

لقم تاونزا،) ميدان   التالي):)

BC14-3(،BC14-2،(BC14-1)املحطة)

الشاطئية تغازوت باي طرق الصويرة)

أكادير.

تعيين السيد سعيد  في�سي) (- (2

مسيرا للفرع.

3)-)منح السلط لإلجراءات.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 .2022 نون3ر) ( ( (3 التجالية بأكادير في)

تحت لقم)119129.

499 P

 SOCIETE BIG TRANS

LOGISTIQUE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لأس الها 300.000 دلهم

أمام دوال أكولام ايت ع يرة طريق 

بيوكرة

س.ت 16215 إنزكان

ب قت�سى قرال غير عادي للشركاء)

لقد تقرل ما يلي):)

السيد) استقالة  على  املوافقة  (•

للبطاقة) الحامل  بيكجدا،) مح د 

واالتالي،) (،JB382002 لقم) الوطنية 

ارن) من  الشركة  تفويض  سيتم 

قبل) من  محددة  غير  ملدة  فصاعًدا 

الحامل) بيكجدا  مبالك  السيد 

.J105889(((للبطاقة الوطنية لقم

األع ال) ج يع  في  الشركة  إلزام 

املتعلقة بها من  الل التوقيع الوحيد)

لل سير السيد مبالك بيكجدا.

السيد) استقالة  على  املوافقة  (•

مبالك بيكجدا،)من منصب املسؤول)

املكلف بإدالة نشاط النقل لشركة،)

واالتالي،)سيتم تعيين مح د بيكجدا،)

لقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

ك سؤول املكلف بإدالة) (JB382002

نشاط النقل لشركة).

•)تحيين النظام األسا�سي للشركة.

إلت ام))) صالحيات  تخويل  (•

اإلجراءات القانونية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر2022  (3 االبتدائية إلنزكان يوم)

تحت عدد)2208.

500 P

 SOCIETE DE TRAVAUX

 ET EQUIPEMENTS DE

GOUTTE A GOUTTE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجت اعي):)الشقة لقم)8

الطابق األول ع الة قادل مرس الخير

ت الة

سجلها التجالي):)133889)ت الة

DISSOLUTION 
املؤلخ) العام  الج ع  ب قت�سى 

2022)قرل مسيرو) أكتوار) (31 بتاليخ)

الشركة التعديالت التالية):

فسخ الشركة السابق ألوانه.

املخلوفي) السيد  الد  تعيين 

ك صفي الشركة.

 8 لقم) الشقة  (: التصفية) مقر 

الطابق األول ع الة قادل مرس الخير)

ت الة.

السيد  الد) املصفي  براءة 

املخلوفي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

ت الة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نوف 3ر) (8 بتاليخ) (9277 لقم) تحت 

.2022

501 P
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HJM ART
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجت اعي):)266)سيكتول)8

حي النصر عين عودة

سجلها التجالي):)132475)ت الة

DISSOLUTION 
املؤلخ) العام  الج ع  ب قت�سى 

2022)قرل مسيرو) أكتوار) (20 بتاليخ)

الشركة التعديالت التالية):

فسخ الشركة السابق ألوانه.

زينب) هجيم  السيدة  تعيين 

ك صفية الشركة.

 8 سيكتول) (266 (: التصفية) مقر 

حي النصر عين عودة.

هجيم) السيدة  املصفية  براءة 
زينب.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

ت الة) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نوف 3ر) (8 بتاليخ) (9276 لقم) تحت 

.2022

502 P

P.TYPE SUISSE
SA

املقر الرئي�سي : ست جاكوبس ستر 

58 )8052) بال سويسرا

السجل التجالي : 113203

إغالق املكتب الت ثيلي باملغرب
بتاليخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

الشركة األم ب.تيغ) (،2022 ف3راير) (9

)سويسرا))قرلت ما يلي):

تيغ) ب.) الت ثيلي  املكتب  إغالق 

)سويسرا)املغرب.

الع الة) في  التصفية  تحديد  تم 
 6 الخطوات شقة لقم) حي  (11 لقم)

أكدال الرااط.

مصفي الشركة هو السيد اديب)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  بن3راهيم 

هذا) بقبول  يصرح  (،A567633

يخضع) ال  بأنه  ويشهد  التفويض 

في) عليها  املنصوص  لل حظولات 

القوانين واللوائح املع ول به.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحك ة التجالية بالرااط)
تحت لقم) (2022 أغسطس) (8 بتاليخ)

.6655
لإليداع والنشر

503 P

شركة انيسيام تيفي اس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لأس الها : 20.000 دلهم
املقر اإلجت اعي :  مكتب لقم 2، على 
الي ين، الشقة 6، زاوية زنقة طالق 
ابن زياد و ابن عائشة، إقامة اكسيل 

سيول، ع الة 18،  مراكش
 السجل التجالي لقم 130299

التعريف الضريبي 
بتاليخ) العرفي  العقد  ب قت�سى 
17)يونيو)2022،)تقرل وضع القوانين)
مسؤولية) ذات  لشركة  املؤسسة 
بالخصائص) تت يز  والتي  محدودة،)

التالية):
إنشاء)الشركة):

تيفي) انيسيام  شركة  (: التس ية)
اس.

ذات مسؤولية) ( شركة) (: الصفة)
محدودة.

إقامة) (: االجت اعي) الغرض 
أ رى) ضيافة  السياحية،) الضيافة 

ملدة قصيرة.
لحسابه) والتسيير  االستغالل 
لكل) الغير،) لحساب  أو  الخاص 
دال) لياض،) فندقية،) مؤسسة 
واإلقامات) املطاعم،) الضيافة،)

املفروشة))واملركبات السياحية.
تسيير) حر،) تسيير  كراء،) شراء،)
املطاعم،)الفنادق،)املوتيالت و مراكز)

االصطياف.
وكل ع ليات االستشالة والت ثيل)

املتعلق باملجال السياحي.
واصفة عامة كل ع لية تجالية،)
واملالية) املنقولة  عقالية،) صناعية،)
التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة)
ي كنها) أو  الذكر  السالف  بالغرض 
ما) أو  ب شالكة  أو  أجلها  تن يته من 

شابه.)
(،2 لقم) مكتب  املقر االجت اعي):)

زنقة) زاوية  (،6 الشقة) الي ين،) على 
إقامة) وابن عائشة،) زياد  ابن  طالق 

اكسيل سيول،)ع الة)18،))مراكش.
99)سنة. املدة):)

20.000)دلهم مجزئة)) (: الرأس ال)
فئة) من  اجت اعية  حصة  (200 إلى)

100)دلهم للواحدة.
التسيير):)عين السيد تييري ازاوي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
بتاليخ) ب راكش  التجالية  باملحك ة 
(،180990 تحت لقم) (02/11/2022

السجل التجالي لقم)130299.
504 P

TISSUS D’AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأس مال 100.000 دلهم 
السجل التجالي لقم/130511 

مقرها االجت اعي: الطابق األل�سي 88 
زنقة طالق بن زياد جليز مراكش 

إعالن التأسيس 
املؤلخ) تأسي�سي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ) املسجل  (19/10/2022 في)
شركة) تأسيس  تم  (، (20/10/2022
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):)
 TISSUS (: االجت اعية) التس ية  (

.D’AFRIQUE
املوضوع االجت اعي):

بيع وشراء)األق شة))؛
صناعة املنتجات التقليدية))؛

تاجر.
الطابق األل�سي) (: املقر االجت اعي)

88)زنقة طالق بن زياد جليز مراكش.
مال) لأس  يحدد  (: املال) لأس 
الشركة في)100.000)دلهم مقسم الى)
دلهم للحصة) (100 حصة ب) (1000

الواحدة محرلة كاملة.)
التسيير):)يقوم بتسيير الشركة كل)

من السيد)ة)):)
 Mme. ISABELLE CHRISTIANE
 18 املقي ة في إقامة) (KOURAOGO
ع الة)8)شقة)18)جنان اولاد االزدهال)
مراكش الحاملة لبطاقة اإلقامة لقم)

E022666Y)؛

 M. HYACINTHE
 MAHUGNON VLAVONOU
 CSB SOTA ADJARRA في) املقيم 
لقم) السفر  لجواز  الحامل 

.PP1306522
:)حددت مدة الشركة في99  املدة)

سنة ابتداء)من تاليخ تأسيسها.)
تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجالية) باملحك ة  الضبط  كتابـة 
تحت) (2022/11/09 ب راكش بتاليخ)

لقم/)11989.
505 P

كازا شوولس
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

 وحيد 
لأس الها : 100.000  دلهم

26 شالع مرس السلطان شقة 3 
الطابق الدال البيضاء - املغرب

الـتــأسـيـس
بالدال) عرفي  عقد  ب قت�سى 
  2022 سبت 3ر) (27 بتاليخ) البيضاء)
لشركة) األسا�سي  القانون  تحرير  تم 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد  اصيتها كالتالي):
التس ية):)كازا شوولس.

أنواع) ج يع  تصنيع  (: الهدف)
حياكة)) حياكة،) )تجديل،) الخيوط)

مع أو بدون ش ع.
آالت) وصيانة  وتركيب  تصنيع 

حبال.
صنع السحابات.

آلة لف  يوط الحياكة والخيوط)
(... اإلسفنجية) والبوليستر  القطنية 

إلخ.
امللصقات) أو  النسيج  صنع 

املطبوعة الستخدام املنسوجات.
حقن ج يع امللحقات البالستيكية)

الخاصة باملنسوجات.
استيراد ملحقات وآالت النسيج.

املعامالت) ج يع  عامة،) واصفة 
التجالية أو االستيرادية أو الصناعية)
العقالية) أو  املنقولة  أو  املالية  أو 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
باألشياء)املذكولة أعاله أو التي ي كن)

أن تساهم في إن اء)الشركة...
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شالع) (26 (: االجت اعي) املقر 

الطابق) (3 شقة) السلطان  مرس 

الدال البيضاء)-)املغرب

املدة):)))99)سنة.

دلهم) (100.000 (: الرأس ال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقس ة 

عن) الحصص  سددت  دلهم  (100

كاملها ووزعت على الشريك الوحيد)

السيد اقجي لشيد.

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

اقجي) للسيد  مطلقة  واصالحيات 
 16 زنقة) (3 ج يلة) املقيم  ( لشيد)

لقم)86)ق ج))الدال البيضاء.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ٍالى31)ديس 3ر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األلااح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحتياط))حسب ا يقرله الج ع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بتاليخ)))08/11/2022)تحت)
لقم)844427. 

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدال) التجالية  باملحك ة  التجالي 

تحت) (08/11/2022 بتاليخ) البيضاء)
لقم561637.

من أجل التخليص و اإلشهال

506 P

 SAKAN ALOUZE
ش.م.م

ذات شريك وحيد
لأس الها 100.000 دلهم 

26 ، شالع مرس السلطان طابق 1 

شقة 3 الدال البيضاء

الـتــأسـيـس

عرفي) عقد  ب قت�سى 

(،19-10-2022 بتاليخ) بالدال البيضاء)

لشركة) األسا�سي  القانون  تحرير  تم 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد  اصيتها كالتالي):

.SAKAN ALOUZE((:(التس ية

الهدف):))اإلنعاش العقالي.

شالع) (،26 (: االجت اعي) املقر 

 3 شقة) (1 طابق) السلطان  مرس 

الدال البيضاء.

املدة):)))99)سنة.

دلهم) (100.000 (: الرأس ال)

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقس ة 

على) ( بكاملها) وزعت  ( دلهم) (100

الشريك الوحيد السيد عبد املجيد)

بالكو.

التسيير:)عهد به ملدة غير محددة)

مع الصالحيات املطلقة للسيد عبد)
اللي ون) املجيد بالكو املقيم بتجزئة 

الزنقة)37)فيال لقم))55)الدال البيضاء.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ٍالى31)ديس 3ر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األلااح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحتياط حسب ا يقرله الج ع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ) (885165 تحت لقم) البيضاء)

.07-11-2022

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

تحت) البيضاء) بالدال  التجالي 

لقم))561325)بتاليخ)07-11-2022.
من أجل التخليص واإلشهال

507 P

STE KESSAR INDUSTRIE
 SARL

تأسيس شركة

في)) مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،19/10/2022

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة في أمانة السجل لل حك ة)

وذات) البيضاء) بالدال  التجالية 

امل يزات التالية):

 STE KESSAR (: التس ية)

.INDUSTRIE SARL

األنابيب) تصنيع  (: الهدف)

الفوالذية.))))

تسويق الصفائح املعدنية.

مقاول أع ال أو إنشاءات مختلفة

شالع) (26 (: االجت اعي) املقر 

 1 الطابق) (3 لقم) سلطان  مرس 

الدال البيضاء.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 

االجت اعي محدد))في))مئة ألف دلهم)

اجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة))100)دلهم للواحدة مكتتبة)

ومحرلة بالكامل وموزعة لفائدة):

السيد قصال عبد الرح ان):)800    

حصة.

السيد قصال توفيق):)100حصة.

السيد قصال زهير):)100))حصة.

املج وع):))1000)حصة.

السنة االجت اعية):)تبتدئ السنة)

االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 3ر.

تم تعيين السيد مدير) (: التسيير)

املشترك ولفترة غير محدودة):)

ولد) السيد قصال عبد الرح ان )

الجنسية) من  (،30/06/1950 في)

البطاقة)) لقم  حامل  املغراية،)

مقيم في حي) ( (I45237 الوطنية لقم)

الزيتونة تجزئة الحسنية)2)الرقم)12 

بني مالل.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 

بالدال البيضاء)بتاليخ))03/11/2022 

تحت لقم)561181.
ملخص قصد النشر

508 P

TAJ MENAGER CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لأس الها : 10.000 دلهم

 زنقة كيسطاف ناضو لقم 13 

الطابق السفلي الدال البيضاء

  السجل التجالي لقم 561309

 تأسيس شركة

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

يوم)))) عرفي  عقد  ب قت�سى  محدودة 

20/10/2022،)م يزاتها كالتالي):

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 TAJ MENAGER (: التس ية)

.CENTER
زنقة كيسطاف ناضو) (: ( العنوان)
لقم)13)الطابق السفلي الدالالبيضاء.

حدد) (: االجت اعي) الرأس ال 
حصة) (100 في) الشركة  لأس ال 

موزعة على الشكل التالي):))))))))))))))))

السيد املهدي تاجي):))50)حصة)))؛

السيد سليم تاجي)):)50)حصة.

املدة املحددة للشركة):)99)سنة.

الهدف االجت اعي):))هدف الشركة)

هو:)

األجهزة) وتجالة  وايع  شراء)

واملعدات املنزلية.

املنزلية) لألجهزة  مستولد  تاجر 

بتسويق) املتعلقة  الع ليات  وج يع 

األجهزة املنزلية.

املعامالت) ج يع  أعم،) واصولة 

الصناعية) أو  املالية  أو  التجالية 

أو األولاق املالية أو العقالات املتعلقة)

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء)

آ ر) غرض  بأي  أو  أعاله  املذكولة 
مشابه أو مرتبط أو يحت ل أن تعزز)

تطوير الشركة بأي شكل من األشكال.

يتم تعيين املذكوليين) ( (: التعيين)

أدناه ك سيرين))ملدة غير محدودة):

السيد املهدي تاجي)؛

السيد سليم تاجي.

الشركة) تسجيل  تم  وقد 

بتاليخ) بالبيضاء) التجالية  باملحك ة 

07/11/2022)تحت لقم)885155.

509 P

ALIEN NATION شركة
ش.م.م بشريك واحد

تأسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون) تم وضع  (2022 أكتوار) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

بامل يزات) واحد  بشريك  محدودة 

التالية):

ALIEN NATION (: التس ية)

ش.م.م بشريك واحد.
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الشركة موضوع  إن   :  املوضوع 
أجهزة  في  والتجالة  شراء  بيع،   : هو 
مواقع  ع3ر  التجالة  اإلعالميات، 
لج يع  االجت اعي  التواصل 
املنتوجات التي لها عالقة باإلعالميات 

واستيرادها.
الع ليات  ج يع  عامة  واصفة 
وغيرها  املادية  العقالية،  التجالية، 
أن  لها  ي كن  التي  الع ليات  من 
نشاط  وتوسيع  تطوير  في  تساهم 

الشركة.
البيضاء،  الدال   : املقر االجت اعي 
265، شالع الزلقطوني، الطابق 9، 

لقم 92.
املدة):)99)سنة.

الرأس ال):)حدد لأس ال الشركة)
 100 إلى) مقسم  دلهم  (10.000 في)
للواحدة) دلهم  (100 حصة من فئة)
حوزة) في  وكلها  نقدا  كلها  تكتتب 

الشريك الوحيد):
السيد شرف النجال)100)حصة.

شرف) السيد  عين  (: التسيير)
النجال ك سير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)
البيضاء)بتاليخ)31)مالس)2022)تحت)

لقم)843977.
من أجل الخالصة واإلشهال

التسيير

510 P

PUISSANCE COM شركة
ش.م.م بشريك واحد

تأسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون) وضع  تم  (2022 يوليو) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
بامل يزات) واحد  بشريك  محدودة 

التالية):
 PUISSANCE شركة) (: التس ية)

COM ش.م.م بشريك واحد.
الشركة موضوع  إن   :  املوضوع 
بكل  واالتصاالت  اإلشهال   : هو 
وسائل  ج يع  وااستع ال  أنواعها 
اإلعالم املرئية واملس وعة واملقروءة 

التواصل  ومواقع  وامللصقات 

االجت اعي وغيرها من وسائل اإلعالم.

الع ليات  ج يع  عامة  واصفة 

وغيرها  املادية  العقالية،  التجالية، 

أن  لها  ي كن  التي  الع ليات  من 

نشاط  وتوسيع  تطوير  في  تساهم 

الشركة.

البيضاء،  الدال   : املقر االجت اعي 

265، شالع الزلقطوني، الطابق 9، 
لقم 92.

املدة):)99)سنة.

الرأس ال):)حدد لأس ال الشركة)

 100 إلى) مقسم  دلهم  (10.000 في)

للواحدة) دلهم  (100 حصة من فئة)

حوزة) في  وكلها  نقدا  كلها  تكتتب 

الشريك الوحيد):

السيد ك يل الخيري)100)حصة.

ك يل) السيد  عين  (: التسيير)

الخيري ك سير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)

 2022 أغسطس) (17 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)838560.
من أجل الخالصة واإلشهال

التسيير

511 P

STE DIGIHALL
 S.A.R.L AU

تأسيس شركة
تم بتاليخ)26)سبت 3ر)2022)وضع)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

بامل يزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية:

 STE DIGIHALL (: التس ية)

 S.A.R.L AU

نظام) م3رمج,محلل  (: الهدف)

معلوميات.)

استيراد) في  وسيط  او  تاجر 

وتصدير.
املقر االجت اعي):)لقم)975)نخلة)2  

قلعة السراغنة.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجت اعي) الرأس ال 
دلهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)دلهم موزع كارتي):
   1000 الهيشم) مهدي  السيد 

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

31)ديس 3ر.
السيد)) طرف  من  تسير  (: اإلدالة)

مهدي الهيشم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
07/11/2022)تحت لقم)2022/853.

سجل التجالي):)5893.
512 P

 ZHISHENG
 TELECOMMUNICATION

MAROC
تأسيس شركة

تم) مؤلخ،) عرفـي  عقد  ب قت�سى 
لشركة) التأسي�سي  القانون  إيداع 
وذات) ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

امل يزات التالية):
 ZHISHENG (: التس ية)
 T E L E C O M M U N I C A T I O N

.MAROC
املنتجات) في  التجالة  (: الهدف)

الهاتفية والخدمات.
شالع) (86 (: االجت اعي) املقر 
الزلقطوني،)الطابق)2،)شقة)6،)الدال)

البيضاء.
من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 
االجت اعي محدد))في)100.000دلهم.)
السنة االجت اعية):)تبتدئ السنة)
االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 3ر.
 WANG(التسيير):)تم تعيين السيد
Chaofei)،)مواليد في)07/07/1986)،)
من الجنسية الصينية،)وحامل جواز)
في) واملقيم  (،EG4824771 السفر)
مديًرا قانونًيا للشركة لفترة) الصين،)

غير محدودة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 

بالدال البيضاء)تحت لقم558389.
ملخص قصد النشر

513 P

METALCOM INDUSTRIES
SARL

تأسيس شركة
مؤلخ) عرفـي  عقد  ب قت�سى 
في) واملسجل  (29/09/2022 في)
القانون) إيداع  تم  (،18/10/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات امل يزات التالية):
  METALCOM (: التس ية)

.INDUSTRIES  SARL
تصنيع مواد منزلية من) (: الهدف)

األملنيوم والفوالذ املقاوم للصدأ.
مستولد.

الطبق) (769 (: االجت اعي) املقر 
السفلي إقامة ألسا شاوية برشيد.

من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 
دلهم) (100.000 االجت اعي محدد في)
اجت اعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة))100دلهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحرلة بالكامل وموزعة لفائدة):
 200 (: الرح وني) الغالي  السيد 

سهم)20.000)دلهم)؛
 200 (: الرح وني) ح زة  السيد 

سهم)20.000)دلهم)؛
(: السيد مح د املأمون الرح وني)

200)سهم)20.000)دلهم)؛
(: الرح وني) يحيى  مح د  السيد 

200)سهم)20000)دلهم)؛
 HAOYU HUANG  : السيد)

100سهم)10.000)دلهم)؛
سهم) (100   YINAN CAI السيد)

10.000)دلهم
 100.000 سهم) (1000 املج وع)

دلهم.
السنة االجت اعية):)تبتدئ السنة)
االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 3ر.
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السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
مسيرا) املأمون  مح د  الرح وني 

للشركة.
:)السيد الرح وني) توقيع الشركة)

مح د املأمون.
تم اإليداع في املحك ة االبتدائية)
تحت) (01/11/2022 ( بتاليخ) برشيد 
لقم) التجالي  السجل  (.1112 لقم)

.17.225
ملخص قصد النشر

514 P

 STAR SERVICES ET
LOGISTIQUES

SARL AU
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 61 شالع اللة 
الياقوت ومصطفى ملعاني لقم 69 

الطابق 2 الدال البيضاء
السجل التجالي : 560803

إعالن التأسيس
مؤلخ) عرفي  عقد  ب وجب 
أكتوار) (12 بتاليخ) ( بالدال البيضاء)
2022)ومسجل ب)13)أكتوار)2022)،)
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)
الخصائص) ( ذات) وحيد  لشريك 

التالية):
 STAR SERVICES ET ( (: التس ية)

.LOGISTIQUES SARL  AU
مباشرة) الشركة  تعنى  (: الغرض)
املغرب) دا ل  مباشر  غير  بشكل  أو 

و الجه لفائدتها أو للغير):
-)مقاول نقل البضائع)؛
-)مساعدة تقرير ودية.

املدة):)99)سنة.
السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.
اللة) شالع  (61 (: االجت اعي) املقر 
 69 لقم) ملعاني  ومصطفى  الياقوت 

الطابق)2)الدال البيضاء.
لأس ال) تحديد  تم  (: املال) لأس 
دلهم مقس ة) (100.000 الشركة في)
بقي ة)) اجت اعية  حصة  ل)1000)
100)دلهم للحصة،)مكتتبة ومحرلة)

ل..

عبد الرحيم ايت عادل) ( السيد) ( (
100.000)دلهم.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
املغربي) عادل  ايت  عبد الرحيم 
الس الة) بحي  والقاطن  الجنسية 
شالع)1)لقم)1)ع الة)11)عين السبع،)
للبطاقة)) والحامل  الدال البيضاء،)
مسيرا) (،BJ338974 ( ( لقم) الوطنية 
أوسع) مع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحيات.)
توزيع األلااح):)يتم  صم)%5)من)
القانوني) االحتياطي  لتكوين  األلااح 

والباقي يوضع لهن إشالة الشركاء.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجالي باملحك ة التجالية)
 2022 أكتوار) (28 بتاليخ) بالبيضاء)

تحت لقم)883921.
السجل التجالي:)560803

515 P

 INOX NOBEL
MANUFACTURING

SARL AU 
تأسيس شركة (

في) مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،28/10/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات امل يزات التالية):
 INOX NOBEL (: التس ية)

.MANUFACTURING SARL.AU
نجالة) أع ال  (: الشركة) هدف 

الفوالذ املقاوم للصدأ واأللومنيوم.
ج يع األع ال التجالية.

أع ال مختلفة)؛
استيراد))يصّدل.

شالع) (810 (: االجت اعي) املقر 
 1 الشقة) ح د  إقامة  الزلقطوني 

الدال البيضاء.
من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 
االجت اعي محدد))في)100.000)دلهم.

السيد مح د بلحسن):))100.000 
دلهم.

السنة االجت اعية):)تبتدئ السنة)
االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 3ر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
من) مغراية  جنسية  بلحسن  مح د 
معالف) في  (10/08/1958 مواليد)
للبطاقة) حامل  الدال البيضاء)
مسيرا) (B135152 لقم) الوطنية 

للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 
بالدال البيضاء)بتاليخ))11/11/2022 

تحت لقم.886011.
516 P

WELCOME PROSPERITE
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤلخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،25/10/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات امل يزات التالية):
 WELCOME (: التس ية)

.PROSPERITE  SARL.AU
الهدف):)هدف الشركة):)

)التطوير العقالي بكافة أشكاله.
شالع) (810 (: االجت اعي) املقر 
 1 الشقة) ح د  إقامة  الزلقطوني 

الدال البيضاء.
من تاليخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجت اعي) الرأس ال 
االجت اعي محدد))في)100.000)دلهم.

 100،000 ( (: السيد مح د مروا)
دلهم.

السنة االجت اعية):)تبتدئ السنة)
االجت اعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 3ر.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
من) مغراية  مروا جنسية  املصطفى 
في عين الشق) (16/11/1953 مواليد)
الدال البيضاء)حامل للبطاقة الوطنية)

لقم))B549076)مسيرا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 
بالدال البيضاء)بتاليخ))11/11/2022 

تحت لقم)886010.
517 P

RAYALI IMMO
SARL

لأس الها):)668.000)دلهم
املقر االجت اعي : شالع اللة اس اء
مج وعة 6 الرقم 353 الطابق 

الثاني
سيدي مومن الجديد الدال البيضاء

بالدال) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2022 أكتوار) (25 بتاليخ) البيضاء)
لشركة) النظامية  القوانين  أنشأت 
بامل يزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):
ش.ذ.م.م)) امو  ليالي  (: التس ية)

RAYALI IMMO SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
مختلف) من  املقاولة  (: الهدف)

األع ال أو البناء.
منعش عقالي.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو الت ديد.
لأس ال) حدد  (: الشركة) لأس ال 
دلهم) (668.000 بقي ة) الشركة 
فئة) من  حصة  (6680 على) مقسم 
100)دلهم للحصة الواحدة اكتتبت)
ووزعت عينا  بالكامل   وحرلت 

ك ا يلي):
حصة) (3320 نظيف) مح د 

332.000)دلهم.
حصة) (3320 نظيف) ياسين 

332.000)دلهم.
 668.000 حصة) (6680 املج وع)

دلهم.
من) الشركة  تسيير  (: التسيير)
طرف السيد مح د نظيف ملدة غير)

محدودة.
ك ا له حق):)بيع شراء)لهن ج يع)
املنقولة) امل تلكات  أو  العقالات 
وفرضها) بها  والتعهد  املنقولة  وغير 
وتخصيصها لج يع اإلدالات العامة)
املنظ ات) وكذلذ  الخاصة،) أو 

املصرفية التي لها توقيعه الوحيد.
السنة االجت اعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 3ر من كل سنة.
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ب صلحة) القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجالية)
نوف 3ر) (8 بتاليخ) البيضاء) بالدال 
888899)واالسجل) 2022)تحت لقم)

التجالي تحت لقم)561247.
518 P

LOGISTIC NETWORK
 SARL AU

شالع نيويولك لو100 تجزءة 
موليتانيا الحي الصناعي سيدي 

ال3رنو�سي  الدال البيضاء
السجل التجالي 136815

تحويل املقر االجت اعي
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرل م ثل شركة) (،2022 28)أكتوار)
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد))
: LOGISTIC NETWORK SARL AU
لشركة) االجت اعي  املقر  تحويل 
شالع) من  ( يولك) نيت  لوجستيك 
موليتانيا) تجزءة  لو100) نيويولك 
الحي الصناعي سيدي ال3رنو�سي))الدال)
زنقة نحاس) (120 الى لقم) ( البيضاء)

النحوي معاليف الدال البيضاء.
تغيير لذلك الفصل الخامس من)

القانون املؤسس للشركة.
تنظيم قوانين الشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  وضع 
تحت) البيضاء) بالدال  التجالية 
لقم)885399)بتاليخ)9)نوف 3ر)2022.

مستخرج للبيان

519 P

شركة سوسييتي إكسبير 
كوندسيونمون

ش.م.م 
 SOCIETE EXPERT

CONDITIONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها 1.500.000 دلهم

التسجيل في السجل التجالي ل3ركان 
بعد تحويل املقر

:)سوسييتي إكسبير) اسم الشركة)
كوندسيون و»)ش.م.م.

السلبية) الشهادة  تاليخ 
.16/11/2018

واستيراد) تصدير  (: الغرض) ( (

الفالحية) املنتجات  ج يع  وتلفيف 

و ضروات) وفواكه  ح ضيات 

وغيرها.

به) القيام  تم  الذي  النشاط 

وتلفيف) واستيراد  تصدير  (: بالفعل)

ج يع املنتجات الفالحية ح ضيات)

وفواكه و ضروات وغيرها.

8)طريق) :))كيلو متر) املقر الرئي�سي)

الناظول ج اعة زغزل))بيركان.)

)))فرع في املغرب.

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات مسؤولية محدودة.

لأس املال):)1.500.000)دلهم.

بدء) تاليخ  (99 (: القانونية) املدة 

 2019 أغسطس) (27 (: النشاط)

 26 التاليخ الذي يجب أن ينتهي فيه)

أغسطس)2118.

إدالة الشركة والشركاء.

األشخاص املعنويين):

اسم الشركة):)إيبون أكري ش.م.م)

ش و.

املقر الرئي�سي):)5)شالع ليوتنو بيرج)

الدال البيضاء.

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات مسؤولية محدودة.

الغرض):)النشاط الفالحي.

لقم التسجيل):)158015.

الهادي) علي  (: الدائم) املندوب 

بلحاج بوعبدهللا.

األشخاص الذاتيين):)

-)اللقب واالسم األول):)السيد علي)

الهادي بلحاج بوعبدهللا.

(: امليالد) ومكان  تاليخ 

.21/11/1960

الجنسية املغراية.

.B417982(لقم البطاقة الوطنية

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

ب3ركان) اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

لقم) تحت  (09/11/2022 بتاليخ)

.8793
للنسخ والنشر

520 P

ديوان األستاذة أس اء)أبو الوفاء

موثقة بالنواصر

ANWAR IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص 
محضر املصادقة على قرال الشريك 

الوحيد وتفويت الحصص
قانون األسا�سي املوحد

لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 
أس اء)أبو الوفاء)بتاليخ)26)أغسطس)
أس اء) )السيدة  فوتت) (،2022
حصصها) مج وع  حسيني،) الصقلي 
التي ت تلكها في الشركة) حصة)) (62(

لفائدة السيد عزيز بريشة.
لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 
سبت 3ر) (29 بتاليخ) أبو الوفاء) أس اء)
للج ع) محضر  عقد  تم  (،2022
 ANWAR العام الغير عادي للشركة)
ذات) شركة  (،IMPORT EXPORT
لأس الها) املحدودة،) املسؤولية 
بالدال) االجت اعي  ومقرها  (100.000
لقم) (321 ديال الفتح ع الة) البيضاء)
لل صادقة)) جديدة،) طريق  (281
وتفويت) الوحيد  الشريك  قرال  على 

الحصص.
القانون األسا�سي املوحد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 
 2022 أكتوار) (26 بتاليخ) البيضاء)

عدد)883181.
521 P

ديوان األستاذة أس اء)أبو الوفاء

موثقة بالنواصر

ANWAR IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص 
محضر املصادقة على قرال الشريك 

الوحيد وتفويت الحصص
قانون األسا�سي املوحد

لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 
أس اء)أبو الوفاء)بتاليخ)26)أغسطس)
2022،)تصدق كل من السيدة))سلمى)
بريشة) وزهرة  بريشة  زينة  بريشة،)
ب ج وع حصصهن))826)حصة))التي)
السيد)) لفائدة  الشركة  في  ي تلكونها 

عزيز بريشة.

لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 

أس اء)أبو الوفاء)بتاليخ)26)أغسطس)

للج ع) محضر  عقد  تم  (،2022

 ANWAR العام الغير عادي للشركة)

ذات) شركة  (،IMPORT EXPORT
لأس الها) املحدودة،) املسؤولية 

االجت اعي) ومقرها  دلهم  (100.000

بالدال البيضاء)ديال الفتح ع الة)321 
لقم)281)طريق جديدة.

)على الصدقة بدون) لل صادقة) (-

عوض للحصص).

تعديل) (: تعديل القانون األسا�سي)

برأس ال) املتعلق  (7 و) (6 الفصل)

الشركة وحصص الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2022 أكتوار) (26 بتاليخ) البيضاء)

عدد)883180.

522 P

ديوان األستاذة أس اء)أبو الوفاء

موثقة بالنواصر

ANWAR PLASTIQUE
تفويت حصص 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

محضر املصادقة على قرال الشريك 

الوحيد وتفويت الحصص

قانون األسا�سي املوحد

لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 

أس اء)أبو الوفاء)بتاليخ)26)أغسطس)

أس اء) )السيدة  فوتت) (،2022

حصصها) مج وع  حسيني،) الصقلي 

في) ت تلكها  التي  حصة)) (2187(

الشركة لفائدة السيد عزيز بريشة.

لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 

سبت 3ر) (29 بتاليخ) أبو الوفاء) أس اء)

للج ع) محضر  عقد  تم  (،2022

 ANWAR العام الغير عادي للشركة)

PLASTIQUE،)شركة ذات املسؤولية)
 3.500.000 لأس الها) املحدودة،)

الحوامي) بدوال  االجت اعي  ومقرها 

بوسكولة) (118 الثانوية) الطريق 

الدال البيضاء،)لل صادقة))على قرال)

الشريك الوحيد وتفويت الحصص.



21643 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

تم) (: املوحد) األسا�سي  القانون 

اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط)

البيضاء) بالدال  التجالية  باملحك ة 

عدد) (2022 أكتوار) (25 بتاليخ)

.883058

523 P

ديوان األستاذة أس اء)أبو الوفاء

موثقة بالنواصر

ANWAR PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

صدقة بدون عوض للحصص

محضر املصادقة على الصدقة 

بدون عوض للحصص

تعديل في الفصل 6 و7 بالقانون 

األسا�سي

لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 

أس اء)أبو الوفاء)بتاليخ)26)أغسطس)

2022،)تصدق كل من السيدة))سلمى)

بريشة) وزهرة  بريشة  زينة  بريشة،)

ب ج وع حصصهن))18.908)حصة))

لفائدة) ( الشركة) في  ي تلكونها  التي 

السيد عزيز بريشة.

لألستاذة) توثيقي  عقد  ب وجب 

 26 بتاليخ) الوفاء،) ابو  أس اء)

محضر) عقد  تم  (،2022 أغسطس)

للشركة) عادي  الغير  العام  للج ع 

شركة) (،ANWAR PLASTIQUE

لأس الها) ذات املسؤولية املحدودة،)

االجت اعي) ومقرها  (3.500.000

 118 بدوال الحوامي الطريق الثانوية)

بوسكولة الدال البيضاء.))

بدون) الصدقة  على  ( لل صادقة)

عوض للحصص).

تعديل) (: تعديل القانون األسا�سي)

برأس ال) املتعلق  (7 و) (6 الفصل)

الشركة وحصص الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

 2022 أكتوار) (26 بتاليخ) البيضاء)

عدد)883053.

524 P

SMART GAP 
 )EX DISTRIB AFRICA(

 شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد

لأس الها 10.000 دلهم
املقر االجت اعي : ع الة تزنيت 

7 قلعة املنصولية الطابق االول 
بنسلي ان

مؤلخ) عرفي  عقد  ب وجب 
 2021 11)أغسطس) بالبيضاء)بتاليخ)

،)تقرل ما يلي):
تعديالت على النحو التالي):

 SMART(1.)تغيير اسم الشركة الى
GAP)؛

االجت اعي) النشاط  توسيع  (.2
للشركة)؛

3.)تحويل املقر االجت اعي للشركة)
قلعة) (7 تزنيت) ع الة  (: العنوان) الى 

املنصولية الطابق االول بنسلي ان.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
وتم) (2022 سبت 3ر) (7 لبنسلي ان في)
التجالي) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت الرقم)7737.
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 AFRICAN HOTEL
 DEVELOPMENT

MASSIRA
S.A.R.L. A.U

 شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

لأس مال الشركة 9.000.000  دلهم
املقر االجت اعي : شالع مسيرة 

الخضراء  زنقة نولماندي املعالف
الدال البيضاء

السجل التجالي: 354817
استثنائي) محضر  ب قت�سى 
الشريك) قرل  (،01/08/2022 يوم)
 AFRICAN HOTEL(الوحيد في شركة
DEVELOPMENT MASSIR)املعرفة)

بإسهاب أعاله ما يلي):
من) الشركة  مال  لأس  زيادة 
 70.225.000 إلى) دلهم  (9.000.000
 61.225.000 بزيادة) ذلك  و  دلهم،)

دلهم،)أي ما يعادل إنشاء)612.250 

الحصص) مج وع  ليصبح  حصة 

702.250)حصة.

للقانون) (7 و) (6 البندين) تغيير 

األسا�سي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

08/11/2022)تحت لقم)885300.
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 AFRICAN HOTEL

 DEVELOPMENT SIDI

MAAROUF

.S.A.R.L. A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

لأس مال الشركة 3.000.000  دلهم

املقر االجت اعي :  6 شالع 

حسن سكتا ني سيدي بليوط 

الدال البيضاء

السجل التجالي: 397307

استثنائي) محضر  ب قت�سى 

الشريك) قرل  (،01/08/2022 يوم)

 AFRICAN شركة) في  الوحيد 

 HOTEL DEVELOPMENT SIDI

MAAROUF،)املعرفة بإسهاب أعاله)

ما يلي):

من) الشركة  مال  لأس  زيادة 

 22.026.000 إلى) دلهم  (3.000.000

 19.026.000 ( بزيادة) وذلك  دلهم،)

دلهم،)أي ما يعادل إنشاء)190.260 

الحصص) مج وع  ليصبح  حصة 

220.260)حصة.

للقانون) (7 و) (6 البندين) تغيير 

األسا�سي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

09/11/2022)تحت لقم)885069.
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 APPROBATION DES CESSIONS DES»

PARTS 

»MODIFICATION DES STATUTS

CAPEX CONSEILS
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
لأس الها 5.000 دلهم

املقر االجت اعي :  زاوية محج الناظول 
ودلب امليتر زنقة 11، لقم 182، 

بوشنتوف - الدال البيضاء
السجل التجالي : 288515

املوافقة على تفويت الحصص):)
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
بتاليخ)10)يناير)2022،)تقرل مايلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

املوافقة على تفويت الحصص.
إعت اد))شريك جديد.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
األسا�سي) النظام  تحديث 

للشركة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة) الضبط  بكتابة  القانوني 
 3 بتاليخ) البيضاء) الدال  التجالية 

نوف 3ر)2022)تحت لقم)888180.
528 P

ائت انية كونفيسكو ش م م

لالستشالة القانونية والجبائية)

محاسب معت د من طرف الدولة))))))

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

TEL 05 22 59 80 55

BABONA 
  s.a.r.l 

لأس الها)1.200.000)دلهم
مقرها االجت اعي)):)بقعة لقم)3 
 تجزئة الوحدة)1)شالع واد زم

)الدال البيضاء
السجل التجالي عدد)238.335

)تفويت حصص اجت اعية
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
في) املؤلخ  للشركة  االستثنائي 
ب قرها) واملنعقد  (19/10/2022

االجت اعي تقرل ما يلي):)
 1920 تفويت) على  املصادقة 
السيد) طرف  من  اجت اعية  حصة 
لفائدة شريكه) البحراوي  عبدالقادل 

السيد مح د بوسنان.
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من) (26 الفصل) وتحيين  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) التجالية  بالـ حك ة  الضبط 

لقم888938))بتاليخ)08/11/2022.                    
)مقتطف و بيان
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ائت انية كونفيسكو ش م م

محاسب معت د من طرف الدولة)

مستشال قانوني وجبائي

الهاتف:)55-80-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

AROMAYMA
الوماي ا ش.م.م

SARL d’AU

تفويت حصص اجت اعية

لأس الها 100.000 دلهم 

مقرها االجت اعي : حي الوالء الشطر 

6 قطاع 01 ع الة)8)محل لقم)01 

سيدي مومن الدال البيضاء

السجل التجالي عدد)383.863

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

في) املؤلخ  للشركة  االستثنائي 

ب قرها) واملنعقد  (21/10/2022

االجت اعي،))تقرل ما يلي):)

 1000 تفويت) على  املصادقة  (-

دلهم) (100 بقي ة) اجت اعية  حصة 

مح د) السيد  طرف  من  للواحدة 

الدين) نول  السيد  لفائدة  عرومي 

السو�سي.)

مح د) السيد  استقالة  -)قبول 

للشركة) منصبه ك سير  من  عرومي 

ومنحه االبراء)التام.

-)تعيين السيد نولالدين السو�سي)

غير) ملدة  للشركة  منفرد  ك سير 

محدودة.

أسا�سي) قانون  على  املصادقة  (-

جديد منسجم مع التغييرات.)))

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) ( بالبيضاء) التجالية  الـ حك ة 

لقم))885182)بتاليخ)07/11/2022.
)مقتطف و بيان
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 MEAN WELL MAROC
على محضر الج عية العامة) بناء)
سبت 3ر) (29 االستثنائية املنعقدة فى)
لشركة (2022 أكتوار) (6 و) (2022
شركة) (،MEAN WELL MAROC
ذات املسؤلية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد،)قد قرل ما يلي):)
-)تفويت)330)حصة السيد سعيد)

ادوم لفائدة السيد انكاع عبد هللا.
ادوم) سعيد  السيد  -)تعيين 
مسيرين) هللا  عبد  انكاع  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
من) ( الشركة) لأس ال  -)لفع 
100.000)دلهم الى)150.000)دلهم.

إلى) التالية  األنشطة  -)إضافة 
تجزئة) (: الحالي) الشركة  نشاط 

األلا�سي.
كتابة) لدى  القانونى  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)
تحت) (09/11/2022 يوم) البيضاء)
بالسجل) واملقيدة  ( (885816 لقم)

التجالي تحت لقم)383989.
531 P

MCA DISTRIBUTION
هبة الحصص االجت اعية 

مؤلخ) عرفي  عقد  ب وجب 
أكتوار) (18 يوم) البيضاء) بالدال 
املدينة،) بنفس  ومسجل  (2022
 MCA لشركة) الوحيد  املساهم  قرل 
شركة ذات املهام) (DISTRIBUTION
املحدودة والشريك الوحيد ذات املقر)
الرئي�سي في)97)شالع مح د الخامس،)
 10.000 ( لأس الها) و  البيضاء) الدال 

دلهم ما يلي):)
I)-)هبة حصص

  MAKHLOUF AZRAN السيد)
25)حصة.

لصالح):
  BRIAN AZRAN السيد)

25)حصة.
II-)تعديل املادة)6)و)7)من القانون)

األسا�سي.))
III-)تعديل القانون األسا�سي.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
املحك ة التجالية بالدال البيضاء)يوم)

08/11/2022)تحت لقم)885316.
للنشر والبيان
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URBAN DEVELOPPEURS V
تحويل املقر االجت اعي

ب وجب عقد عرفي مؤلخ بالدال)
البيضاء)يوم)8))أبريل)2022)ومسجل)
 URBAN(بنفس املدينة قرلت شركة
شركة محدودة) (،DEVELOPPEURS
دلهم) (5.000.00 ( ولأس الها) ( املهام)
 6 زنقة) (،6 ( الرئي�سي) ( املقر) ( ( ( ( ذات)
أكتوار وشالع املسيرة الطابق)3))الدال)

البيضاء،)ما يلي):)
زنقة) إلى  االجت اعي  املقر  تحويل 
 18 لقم) تجزئة  وهب  بنت  أمينة 

الدال البيضاء.
القانون) من  (8 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجالية) باملحك ة  الضبط  كتابة 
 08/11/2022 ( يوم) البيضاء) بالدال 

وتحت لقم)845317.
للنشر و البيان
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  VEADAR
مؤلخ) عرفي  عقد  ب وجب 
 2021 ديس 3ر) فاتح  يوم  ب راكش 
ومسجل بنفس املدينة قرلت شركة)
VEADAR)شركة ذات املهام املحدودة)
والشريك الوحيد لأس الها)100.000  
دلهم ذات))املقر))الرئي�سي))في ساحة)

16)نون3ر كليز مراكش،)ما يلي):)
•)معاينة وفاة السيد امرام ازلوال
املتوفي) حصص  تخصيص  (•

حسب نقل امللكية))لصالح):
شنطال ازوالي):))1000)حصة.

•)عزله من منصبه ك سير للشركة)
السيد امرام ازلوال بعد وفاته.)

•)تعيين مسير جديد للشركة):)

مغراية) ازوالي  شنطال  السيدة 

مالس) (19 مواليد) من  الجنسية،)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  (،1955

.B33199(الوطنية لقم

•)إعادة صياغة النظام األسا�سي)

للشركة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجالية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

وتحت) (08/11/2022 يوم) ب راكش 

لقم)141227.
للنشر والبيان
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 KIKAR I 
تحويل املقر االجت اعي

ب وجب عقد عرفي مؤلخ بالدال)

البيضاء)يوم)8))أبريل)2022)ومسجل)

العام) الج ع  قرل  املدينة،) بنفس 

لشركة)«KIKAR I)»،)شركة مجهولة)))

ذات))املقر))الرئي�سي)97)شالع مح د)

الخامس الدال البيضاء،)ما يلي):

زنقة) (: تحويل املقر االجت اعي إلى)

 18 لقم) تجزئة  وهب  بنت  أمينة 

الدال البيضاء.)

القانون) من  (8 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإليداع))):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجالية) باملحك ة  الضبط  كتابة 

 07/11/2022 يوم) البيضاء) بالدال 

وتحت لقم)885181.
للنشر و البيان
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STE SKEAL 
إستدلاك  طأ

تحديت) الوالد  الخطأ  استدلاك 

محدودة) للشركة  األسا�سي  القانون 

املدلج) وحيد  بشريك  املسؤولية 

 5742 عدد) الرس ية  بالجريدة 

واملتعلق ب:
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لشركة) الوحيد  الشريك  قرل 
األسا�سي) القانون  تحديت  «سقال»)
 LA MISE A JOUR DES للشركة)

STATUTS
)لإلشالة والبيان
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فيدما ش م م
الهاتف)022.80.86.35

fidma.info@gmail.com(ال3ريد االلكتروني
الدال البيضاء

بروموديل ش م م
إضافة مسير

ب قت�سى محضر الج عية العامة)
لشركة) (26/09/2022 العادية) الغير 
مسؤولية) ذات  شركة  بروموديل 
  38.500.000 لأس الها) محدودة 
بالدال) االجت اعي  مقرها  دلهم،)
06)شالع سيدي عبد) لقم) البيضاء،)
الرح ان لقم)10)اقامة اولي ب)،))قرل)

الشركاء)ما يلي):)
إضافة مسير غير مشالك جديد،)
وفًقا لل ادة)15)من النظام األسا�سي،)

لفترة غير محددة.
السيد كريم القدميري.

شركة) مع  التعاقد  سيتم 
للسيد) املنفصل  بتوقيع  بروموديل 
صالح الدين القدميري والسيد كريم)

القدميري.
باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

02/11/2022)تحت لقم)888160.
للنسخة والبيان)))

فيدما
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فيدما ش م م
الهاتف)022.80.86.35

fidma.info@gmail.com(ال3ريد االلكتروني
الدال البيضاء

ماروك ديستريبسيون اليكتريك
ش م م

إضافة مسير
ب قت�سى محضر الج عية العامة)
لشركة) (26/09/2022 العادية) الغير 
اليكتريك)) ديستريبسيون  مالوك 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) دلهم،) ( (3.000.000 لأس الها)

لقم)137  االجت اعي بالدال البيضاء،)

السبع،)) عين  س اعيل  موالي  شالع 

قرل الشركاء)ما يلي):)

إضافة مسير غير مشالك جديد،)

وفًقا لل ادة)15)من النظام األسا�سي،)

لفترة غير محددة.

السيد كريم القدميري.

التعاقد مع شركة مالوك) سيتم 

بتوقيع) اليكتريك  ديستريبسيون 

الدين) صالح  للسيد  املنفصل 

القدميري والسيد كريم القدميري.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

31/10/2022)تحت لقم883688.
للنسخة والبيان

فيدما
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فور مدكال دوفي
 ش.ذ.م.م.ش.و  

FOR MEDICAL DEVICE »

S.A.R.L AU

شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدود 

شريك وحيد   

 الرأس ال اإلجت اعي : 100.000 

دلهم

 ،85A  املقر اإلجت اعي  : شقة لقم

الطابق الرابع طريق الحرية،شالع 

مح د الخامس كليز مراكش
لقم السجل التجالي  100827 

ب راكش

الواحد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

بتاليخ)17/08/2022)ت ت املصادقة)

على التعديالت التالية):

تحويل املقر االجت اعي الى العنوان)

التالي):)حدائق االطلس)V5-35)دائرة)

إقليم) اغوطيم  ج اعة  تحناوت 

الحوز مراكش.))))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لل حك ة التجالية ب راكش)

تحت) وذلك  (02/11/2022 بتاليخ)
لقم)181006.    
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 TARABOUT
 CONSTRUCTION

ش.م.م
ذات شريك وحيد  لأس الها 

100.000 دلهم 
38 زنقة أبو الوقت بولكون 

الدال البيضاء
بتاليخ))2022-10-18))قرل الشريك)
اإلجت اعي) املقر  تحويل  الوحيد 
للشركة))إلـى العنوان الجديد):)الرقم)
 16 8)شقة) 85)زنقة األطلس الطابق)

املعاليف الدال البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 
تحت) (09-11-2022 بتاليخ) البيضاء)

لقم)885888.
من أجل التخليص و اإلشهال)
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 STE MYH EXCAVATION
 ET TRAVAUX DE

  CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

لأس اله :  7.000.000    دلهم
املقر االجت اعي : شقة لقم 5 بالدول 
األل�سي ليساسفة النسيم - 2888 

الدال البيضاء.
السجل التجالي : 258547
الزيادة في لأس ال الشركة :

تغييرات قانونية حسب القانون 
الجديد 28.10

الوحيد) الشريك  قرال  عن  بناءا 
 MYH EXCAVATION ET لشركة)
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
بشريك وحيد بتاليخ)07/09/2022،))

قد):
الشركة) لأس ال  في  الزيادة  قرل 
ب بلغ قدله سبعة مليون دلهم لرفعه)
من ألبعة مليون و  سة مائة ألف)
إلى سبعة) دلهم)) (8.500.000 دلهم)
دلهم)،) (7.000.000( دلهم) مليون 
  6.000 ل) إصدال  طريق  عن  وذلك 
دلهم) (100 فئة) من  جديدة  حصة 

للواحدة.

«األلااح) حساب) من  السحب 

دلهم) (1.900.000 ملبلغ) املحتجزة»)

للشريك الوحيد.

 7 (، (6 وعليه تم تعديل الفصول)

من النظام األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجالية في الدال)

تحت) (21/10/2022 في) البيضاء)

لقم842578. 
من أجل اإليجاز والبيان
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RYAD SOUALEM

شركة مجهولة االسم

لأس الها 5.000.000 دلهم

املقر االجت اعي : 129 شالع الجيش 

امللكي، زاوية ال3ريهمي االدلي�سي

السجل التجالي : 835.585

اجت اع) محضر  ب وجب  (- (1

مجلس اإلدالة لشركة لياض السوالم)

بتاليخ)17)أكتوار)2022،)تقرل ما يلي):

من) يقين  مح د  السيد  عزل 

منصبه ك دير عام منتدب للشركة)

وذلك ابتداء)من اليوم.

فضيل) عث ان  السيد  انتداب 

اإلدالة) ب جلس  جديد  كعضو 

على) االنتداب  هذا  وسيعرض 

لل صادقة) املقبلة  العامة  الج عية 

عليه.

فضيل) عث ان  السيد  تعيين 

للشركة  لفا) منتدب  عام  ك دير 

من يومه) للسيد مح د يقين ابتداء)

مع تفويض الصالحيات على أساس)

التوقيع املزدوج.

بكتابة) القانوني  باإليداع  تم  (- (2

التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالدالالبيضاء)بتاليخ)9)نوف 3ر)2022 

تحت لقم)885.398.
عن املستخلص و البيانات)

542 P
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TERRE ET UNIVERS
 Société à responsabilité limitée
 à associé unique au capital de

100 000 dirhams
 Siège(social : 279 Boulevard

Zerktouni Casablanca
 Immatriculée au R.C de
Casablanca(n° 559773

 Identifiée(fiscalement(sous 
le(N° 34416515
TP 35632333

املؤلخ) العام  الج ع  ب قت�سى 
قرل) (،2022 سبت 3ر) (19 بتاليخ)
 TERRE ET ( الشريك الوحيد لشركة)

UNIVERS))ما))يلي):)
التر يص للسيد عبد العزيز) ((1
تولابي بتفويت ألف سهم من أسهم)
أي) ( (TERRE ET UNIVERS شركة)
من لأس مال الشركة لصالح) (100٪
و اعت اد شركة) ( (AFRIFRUIT شركة)

AFRIFRUIT))كشريك جديد)؛
الفعلي) باالنتهاء) 2))االقرال 
 TERRE شركة) ألسهم  الكلي  للبيع 
السيد) طرف  من  ( (ET UNIVERS
شركة) لفائدة  تولابي  العزيز  عبد 

AFRIFRUIT))؛
عبد) السيد  باستقالة  االقرال  ((3
ك دير) مهامه  من  تولابي  العزيز 
للشركة وتعيين السيد مح د مفتي)
حسن) والسيد  ((E378719 ب.ت.و:)
 (BE742172 ب.ت.و:) (( الجرفي) بن 

مديرين مشالكين للشركة؛
8))تحويل املقر االجت اعي للشركة)
األح ر،) مح د  سيدي  قيادة  من 
سوق ألبعاء)الغرب إلى الدال البيضاء،)

279)شالع الزلقطوني)؛
5))تعديل املادة)8)و)7)من القانون)
األسا�سي للشركة وفقا لذلك و إجراء)

إصالح شامل للنظام األسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
لسوق) االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
 2022/568 لقم) تحت  األليعاء)
بتاليخ)22)سبت 3ر)2022)ولدى كتابة)
ملدينة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
 883258 لقم) تحت  البيضاء) الدال 

بتاليخ)25)اكتوار)2022.
قصد النشر و االعالن)
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SOCIETE AGRICOLE DAHRA
الشركة الفالحية الضهرة

شركة ذات مسؤولية محدودة
لأس الها 3.000.000 دلهم

الكائن مقرها ب 82، شالع عبد 
الكريم الخطابي، الدال البيضاء
السجل التجالي لقم : 139701

لقم التعريف الضريبي : 1006696 
- التعريف املوحد لل قاولة : 

001327600000083
تغيير املسير

غير) العامة  الج عية  قرلت 
 2022 أكتوار) (6 العادية املنعقدة في)

ما يلي):
مح د) السيد  استقالة  قبول 

الريطة من منصبه ك سير للشركة.
الكتاني،) حسن  السيد  تعيين 
لقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
م ر) (18 برقم) والقاطن  (B153827
أبو عبد هللا بلحاج،)آنفا العليا)-)الدال)
ك سير) وملدة ال محدودة،) البيضاء،)
أكتوار) (6 من) وذلك ابتداء) للشركة،)
2022،)السيد حسن الكتاني سيزاول)
مهامه في إطال املقتضيات القانونية)

وكذا القانون األسا�سي للشركة.
القانون) من  (15 الفصل) تعديل 

األسا�سي املترتب عن تغيير املسير.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)888956.
544 P

األستاذ وحيد الخيري

موثق

16)زنقة الحسين بن علي

الدال البيضاء

CABO 1
ش.م.م بشريك واحد

تفويت حصص اجت اعية
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى  (-1
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 أكتوار) (18 بتاليخ) البيضاء،)
بن) الرا�سي  سعاد  السيدة  فوتت 
لبيض،) عزيز  السيد  لفائدة  جلون 
في) ت لكها  التي  الحصص  مج وع 
بشريك) ش.م.م  («CABO 1» شركة)

واحد و هي)100)حصة اجت اعية.

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى  (-2
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 أكتوار) (18 بتاليخ) البيضاء،)
 CABO»(قرل الشريك الوحيد لشركة

1»)ش.م.م بشريك واحد،)ما يلي):
تفويت) ع لية  على  املصادقة 

الحصص السالفة الذكر.
الحصص) مج وع  أن  مالحظة 
املكونة لرأس ال الشركة أصبحت في)

ملك السيد عزيز لبيض.
سعاد) السيدة  استقالة  قبول 
الرا�سي بن جلون من مهامها ك سيرة)

وحيدة للشركة.
تعيين السيد عزيز لبيض ك سير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
واملصادقة على القانون األسا�سي)

الجديد للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-3
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)
البيضاء)بتاليخ)3)نوف 3ر)2022)تحت)

لقم)888198.
من أجل الخالصة و اإلشهال

ذ.)وحيد الخيري
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األستاذ وحيد الخيري
موثق

16)زنقة الحسين بن علي
الدال البيضاء

CABO 3
ش.م.م بشريك واحد

تفويت حصص اجت اعية
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى  (-1
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 أكتوار) (18 بتاليخ) البيضاء،)
بن) الرا�سي  سعاد  السيدة  فوتت 
لبيض،) عزيز  السيد  لفائدة  جلون 
في) ت لكها  التي  الحصص  مج وع 
بشريك) ش.م.م  («CABO 3» شركة)

واحد و هي)100)حصة اجت اعية.
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى  (-2
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 أكتوار) (18 بتاليخ) البيضاء،)
 CABO»(قرل الشريك الوحيد لشركة

3»)ش.م.م بشريك واحد،)ما يلي):
تفويت) ع لية  على  املصادقة 

الحصص السالفة الذكر.

الحصص) مج وع  أن  مالحظة 
املكونة لرأس ال الشركة أصبحت في)

ملك السيد عزيز لبيض.
سعاد) السيدة  استقالة  قبول 
الرا�سي بن جلون من مهامها ك سيرة)

وحيدة للشركة.
تعيين السيد عزيز لبيض ك سير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
واملصادقة على القانون األسا�سي)

الجديد للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-3
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)
 2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ  البيضاء)

تحت لقم)844267.
من أجل الخالصة و اإلشهال

ذ.)وحيد الخيري
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األستاذ وحيد الخيري
موثق

16)زنقة الحسين بن علي
الدال البيضاء

CASABLANCA LINK 1
ش.م.م

تفويت حصص اجت اعية
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 سبت 3ر) (22 بتاليخ) البيضاء،)
الرحالي) العزيز  عبد  السيد  فوت 
جلون،) بن  الرا�سي  بواكر  للسيد 
في) ي لكها  التي  الحصص  مج وع 
 »CASABLANCA LINK 1» شركة)

ش.م.م و هي)890)حصة.)
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى  (-2
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 سبت 3ر) (22 بتاليخ) البيضاء،)
 CASABLANCA» شركة) قرل شركاء)

LINK 1»)ش.م.م ما يلي):
تفويت) ع لية  على  املصادقة 

الحصص السالفة الذكر.
الحصص) مج وع  أن  مالحظة 
أصبحت) الشركة  لرأس ال  املكونة 
بن) الرا�سي  بواكر  السيد  ملك  في 
جلون الذي أصبح الشريك الوحيد)

في الشركة.
(: ( السيد بواكر الرا�سي بن جلون)

1000)حصة.
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ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

قبول استقالة السيد عبد العزيز)
الرحالي من مهامه ك سير للشركة.

مالحظة أن السيد بواكر الرا�سي)
الوحيد) املسير  أصبح  جلون  بن 
تعيينه) على  املصادقة  مع  للشركة 

ك سير وحيد.
للشركة ملدة غير محدودة و ت ثيله)
للشركة بإمضاءه الوحيد أو إمضاء)
الصقلي) عائشة  السيدة  وكيلته 

الحسيني.
واملصادقة على القانون األسا�سي)

الجديد للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-3
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)
 2022 أكتوار) (31 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)843979.
من أجل الخالصة و اإلشهال

ذ.)وحيد الخيري
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األستاذ وحيد الخيري

موثق

16)زنقة الحسين بن علي

الدال البيضاء

PACIFIQUE 2
ش.م.م

تفويت حصص اجت اعية
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى  (-1
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 سبت 3ر) (22 بتاليخ) البيضاء،)
الرحالي) العزيز  عبد  السيد  فوت 
جلون،) بن  الرا�سي  بواكر  للسيد 
في) ي لكها  التي  الحصص  مج وع 
شركة)«PACIFIQUE 2»)ش.م.م وهي)

890)حصة.
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى  (-2
موثق بالدال) األستاذ وحيد الخيري،)
(،2022 سبت 3ر) (22 بتاليخ) البيضاء،)
 »PACIFIQUE 2» شركة) قرل شركاء)

ش.م.م ما يلي):)
تفويت) ع لية  على  املصادقة 

الحصص السالفة الذكر.
الحصص) مج وع  أن  مالحظة 
أصبحت) الشركة  لرأس ال  املكونة 
بن) الرا�سي  بواكر  السيد  ملك  في 
جلون الذي أصبح الشريك الوحيد)

في الشركة.

(: ( السيد بواكر الرا�سي بن جلون)

1000)حصة.

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

قبول استقالة السيد عبد العزيز)

الرحالي من مهامه ك سير للشركة.

مالحظة أن السيد بواكر الرا�سي)

الوحيد) املسير  أصبح  جلون  بن 

تعيينه) على  املصادقة  مع  للشركة 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  ك سير 

بإمضاءه) للشركة  وت ثيله  محدودة 

السيدة) وكيلته  إمضاء) أو  الوحيد 

عائشة الصقلي الحسيني.

واملصادقة على القانون األسا�سي)

الجديد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-3

الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)

البيضاء)بتاليخ)3)نوف 3ر)2022)تحت)
لقم)888192.

من أجل الخالصة و اإلشهال
ذ.)وحيد الخيري
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OPEN TRANSPORT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
لأس الها : 100.000 دلهم

مقرها االجت اعي : 10 زاوية نوف 

شاطيل الطابق الثالث لقم 5 

بلفيدير الدال البيضاء

السجل التجالي : 177413
لفع لأس ال الشركة

الج ع) قرالات  محضر  ب وجب 

املنعقد) للشركاء) االستثنائي  العام 

بتاليخ)27)سبت 3ر)2022)تقرل ما يلي):
من) الشركة  لأس ال  لفع 

دلهم) (600.000 دلهم إلى) (100.000

بدمج االحتياطيات اال تيالية.

إدلاج التعديالت الناتجة بالنظام)

األسا�سي.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

واملصادقة عليه واعت اده.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) للدال  التجالية 

7)نوف 3ر)2022)تحت لقم)888969.
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شركة

ADAME LILACHRAL
S.A.R.L AU 

على) (2022 أكتوار) (31 يوم) تم 

الج ع) صباحا  العاشرة  الساعة 

 ADAME» لشركة) االستثنائي  العام 

LILACHRAL»)شركة ذات املسؤولية)

لأس الها) وحيد  بشريك  املحدودة 

2.000.000)دلهم ومقرها االجت اعي،)

قلعة) العطاوية،) براهيم  أوالد  دوال 

السراغنة حيث تم))ما يلي):
 100.000 من) املال  لأس  زيادة 

دلهم إلى)2.000.000)دلهم حيث تم)

حساب) في  دلهم  (500.000 تج يد)

الشركة الذي ي ثل)%25)من لأس ال)

الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 7 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

نوف 3ر)2022)تحت لقم)2022/856. 

السجل التجالي)):)2789
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IMMOBILIERE RAFIA
SARL AU

برأس ال 1.000.000  دلهم

58 شالع مختال الجزولي محيط 

الرااط

الرااط) في  مؤلخ  ب وجب  اص 

شركة) شركاء) (،01/08/2022

(،IMMOBILIERE RAFIA SARL A

شالع مختال الجزولي املحيط،)قرلوا):

اإلدلي�سي) املرحوم  بوفاة  إقرال 

عيدي عبد الواحد.

اإلدلي�سي) املرحوم  بوفاة  إقرال 

عيدي عبد الهادي.

اإلقرال بوفاة فياللي أديب فاط ة

املسؤولية) ذات  شركة  تحويل 

املحدودة بشريك وحيد لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

املرحوم) وفاة  عقب  األسهم  نقل 

الواحد) عبد  عيدي  اإلدلي�سي 

عبد) عيدي  اإلدلي�سي  واملرحوم 

الهادي ووفاة فياللي أديب فاط ة.

تعيين املدير.
9)من النظام) و) (7 تعديل املادتين)

األسا�سي.
تشغيل الحساب املصرفي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 
2022/11/8)وتحت لقم)18352/22.
551 P

ASDREAM IMMO
 SARL

لأس الها : 100.000 دلهم
مقرها االجت اعي : 26، محج مرس 
السلطان، شقة 3، الطابق األول، 

الدال البيضاء
السجل التجالي : 558389/

الدال البيضاء
إعالن تعديلي

أواري) إلهام  السيدة  استقالة 
من منصبها ك سيرة للشركة وتعيين)
أواري) اللطيف  عبد  السيد  من  كل 
ك سيرين) زيداني  مح د  والسيد 

للشركة.
وعليه تم تعديل الفصول)11)من)

النظام األسا�سي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) البيضاء) للدال  التجالية 

نوف 3ر)2022)تحت لقم)845728.
لإلشالة و البيان

552 P

QR12
 SARL 

لأس مال 100.000 دلهم
املكتب الرئي�سي : زاوية يعقوب 

املنصول وزنقة سقراط،تجزئة 5، 
إقامة ماسوليل، الطابق الثاني، 

الدال البيضاء.
RC(n° 425207

الج ع) اجت اع  محضر  على  بناًء)
بتاليخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
الشركة) شركاء) قرل  (،21/10/2022

QR12 SARL))ما يلي):
 T(إلى(«QR12»(تغيير اسم الشركة

GALLERY SABLE D’OR
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من) (3 التعديالت املرتبطة باملادة)
النظام األسا�سي.

تحديث النظام األسا�سي.
املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

8/11/2022)تحت لقم)888259.
553 P

 TANJA FAST FOOD
ش.م.م 

لأس الها 10.000   دلهم 
قبول) باإلج اع  الشركاء) قرل  (- (I
استقالة السيد حفيظ بن الحسين)
العلوي و السيد الحسن أوحيجة))من)
وتعيين) للشركة  ك سيرين  مهامه ا 
السيد أنس بن حسين العلوي ك سير)
واكامل) محدودة  غير  لفترة  للشركة 
الشركة) تصبح  واذلك  الصالحيات 
ملزمة بالتوقيع الفردي للسيد أنس)

بن حسين العلوي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  -تم  (II
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
  10-11-2022 ( ( بتاليخ) بالبيضاء)

تحت لقم))))885519.
من أجل التخليص و اإلشهال

554 P

 BUSINESS & DECISION
MAROC
SARL AU

لأس مال 300.000 دلهم
املكتب املسجل : 218 شالع مح د 
الزلقطوني الطابق السادس لقم 29
cp 20050 الدال البيضاء. املغرب

RC: 163357
سوال) السيدة  استقالة  تقرل 

فرحات من مهامها ك دير مشالك)؛
فو�سي) دومينيك  تعيين 
ك دير) (Dominique Foucher

مشالك)؛
النظام) من  (18 لل ادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.
هذا) القانوني ملحضر  اإليداع  تم 
بالدال) التجالية  املحك ة  في  القرال 

البيضاء)تحت لقم)888583.
555 P

 PRIVATE EDUCATION FOR

 NEW WORLD
شركة مساه ة مبسطة مع مساهم 

واحد برأس ال 100.000 دلهم

املقر املسجل : 265 شالع 

الزلقطوني، الطابق التاسع، لقم 92

الدال البيضاء - املغرب

RC527391

الوحيد) املساهم  قرال  على  بناًء)

بتاليخ)29/09/2022،)تقرل):

•)إحداث وظيفة)«إدالة الع ليات»)

وهو) ع ليات،) مدير  أول  تعيين  (-

مغربي) العلمي،) الدين  عال  السيد 

الوطنية) البطاقة  حامل  الجنسية،)
بتجزئة) ومقيم  (G900298 لقم)

اإلس اعيلي لقم)471)بالقنيطرة.

•)سلطة مدير الع ليات.

•)التعديل النسبي لعقد التأسيس.

•)صالحيات اإلجراءات القانونية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

28/10/2022)برقم)843879.

556 P

 BUREAU DE CONTROLE

DES TRAVAUX
 S.A.R.L

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

RCN° 12515

العام) الج ع  ملحضر  وفقا 

28)اكتوار)) االستثنائي املنعقد بتاليخ)

2022)قرل الشركاء)ما يلي):

)تفويت)500)حصة م لوكة للسيد)

ك ال) السيد  لصالح  هاب  مروان 

ك ال) السيد  تعيين  و  سهل  الدين 

الدين سهل مسير وحيد للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

الشركة ذات املسؤولية املحدودة الى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

املواد) تعديل  سيتم  لذلك،) وفقا 

1)و)6)و7)و)17)من القانون األسا�سي)

للشركة.)

القانونية) اإلجراءات  تنفيذ  تم 
تحت) للجديدة  االبتدائية  باملحك ة 

لقم)1016.
557 P

BSR DISTRIBUTION 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

لأس الها 10.000 دلهم
املقر االجت اعي : الدال البيضاء، 

مج وعة التقدم املج وعة السكنية 
2 طابق 2 شقة 17

سيدي ال3رنو�سي   
السجل التجالي : 859025

قفل التصفية
1))ب قت�سى قرال الشريك الوحيد،)
للشركة) (،2022 سبت 3ر) ( (6 بتاليخ)
 BSR DISTRIBUTION املس اة)

SARL AU،)قد تقرل ما يلي):)))
-)قفل التصفية)؛

-)ابراء)ذمة املصفى)؛
من) الشركة  على  التشطيب  (-

السجل التجالي لقم)859025.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ((2
للدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 
(،2022 أكتوار) (31 بتاليخ) البيضاء)

تحت لقم)883258.
من أجل اإليجاز والبيان

558 P

BEN BUNNY
 SARL AU 

التصفية طول في شركة
لأس الها  100.000 دلهم

مقر التصفية : زنقة سبتة إقامة 
الرامي الطابق  2  مكتب  8 

الدال البيضاء
التصفية قبل األوان

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاليخ)20)سبت 3ر)
2022،)قرل املساهم الوحيد للشركة))

SOCIETE BEN BUNNY،)ما يلي):
اإلعالم عن تصفية الشركة قبل)

األوان من)20)سبت 3ر)2022)؛

جواد) الشركة  مصفي  تعيين 

بنلعينين.

تحديد مقر التصفية زنقة سبتة)

 8 ( مكتب) ( (2 ( إقامة الرامي الطابق)

الدال البيضاء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881853.
املصفي

جواد بنلعينين

559 P

HAJEREMES
 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

لأس الها 10.000 دلهم

املقر االجت اعي : 77 زنقة مح د 

س يحة الطابق 8 الدال البيضاء

تصفية سابقة األوان
العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 

 19 في) املؤلخ  للشركة  االستثنائي 

ب قرها) واملنعقد  (2022 أغسطس)

االجت اعي تقرل مايلي):)

املصادقة على تصفية سابقة) أ))

األوان للشركة.

ب))وضع حد ملهام املسيرة السيدة)

هاجر إنزلي.

ت))تعيين مأمول لتصفية الشركة)

امل ثل في السيد ملسلم زوهير الحامل)

لقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.V252108

تحديد مكان التصفية بالدال) ج))

س يحة) مح د  زنقة  (77 البيضاء)

الطابق)8)الدال البيضاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء) بالدال  التجالية  املحك ة 

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (2 بتاليخ)

السجل التجالي)36530.
من أجل اإليجاز والبيان

560 P
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شركة داركن كونساي
ش.م.م ش.و

لأس ال : 50.000 دلهم
املقر االجت اعي : حي النهضة زنقة 3، 

لقم 88، جرادة
العام) الج ع  محضر  ب وجب 
االستثنائي املنعقد بتاليخ)26)سبت 3ر)

2022)تقرل ما يلي):
حل الشركة وتعيين السيد ل�سى)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ح ادي 
مصفي) (FH55081 لقم) الوطنية 

للشركة.
باملقر) التصفية  موقع  تحديد 

االجت اعي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
أكتوار) (28 بتاليخ) بوجدة  التجالية 

2022)تحت لقم)3167.
561 P

MDF RESTAURATION
S.A.R.L

 شركة ذات مسؤولية محدودة
برأس ال 10000 دلهم

املقر الرئي�سي : شالع مح د السادس 
لقم 20 حي منال املح دية 

RC  : 23417
 IF  : 34406284

I.C.E  : 002239454000080
حل مبكر للشركة

العام) الج ع  قرال  على  بناء)
أكتوار) (31 في) للشركاء) االستثنائي 

2022،)تقرل على وجه الخصوص):)
الحل املبكر للشركة.

بولعيد) فطي ة  السيدة  تعيين 
مصفية.

 مقر التصفية شالع مح د السادس
لقم)20)حي منال املح دية.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية)Fاملح دية بتاليخ)9)نوف 3ر)

2022)تحت لقم)2200.
 9 تم تعديل السجل التجالي في)
من) (2497 تحت لقم) (2022 نوف 3ر)

السجل الزمني.
562 P

 TENOR LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ملساهم واحد

لأس املال 1.000.000 دلهم

املقر الرئي�سي : 369 طريق الجامعة 

طريق الجديدة سابقا الدال البيضاء

RC 351387 

تصفية الشركة
االستثنائي) القرال  ملحضر  وفًقا 

 13 لل ساهم الوحيد املنعقد بتاليخ)

أكتوار)2022)قرل ما يلي):)

الحل للشركة.

التعيين ك صفى للشركة املنحلة)

السيد لطفي) (: طوال مدة التصفية)

الوطنية) للبطاقة  حامل  قوس تيني 

.BE81368T(لقم

باملكتب) التصفية  مقر  تحديد 

املسجل للشركة.

مهام) الوحيد  املساهم  ينهي 

املسيرين اعتباًلا من هذا اليوم.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالدال البيضاء)فاتح نوف 3ر)

2022)تحت لقم)888886.

563 P

 CABINET UNION CONSULTING

 MANAGEMENT

الهاتف):)022.25.98.88 / 022.23.55.26 

سيسطام فيزك للعمارات
ش م م 

 SYSTEM PHYSIQUE DE

BATIMENT Sarl S P B Sarl 

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

لأس الها االجت اعي : 100.000 

دلهم

مقرها االجت اعي : 158، تجزئة 

الحاج فاتح لساسفة - الدال البيضاء

السجل التجالي لقم 113111 

الشريك قرالات  محضر   حسب 

أكتوار) (08 بتاليخ) املحرل  الوحيد 

2022)قرل هدا األ ير ما يلي):)

الحل املسبق الشركة

تعيين مصفي للشركة في شخص)

مغراية) جنسية  من  البشير  بودالل 

 A29180 الوطنية) البطاقة  لقم 

فاتح) الحاج  تجزئة  (158 القاطن)

لساسفة بالدال البيضاء.

158)تجزئة) )مقر التصفية محدد)

الحاج فاتح لساسفة بالدال البيضاء.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدال  التجالية  املحك ة 

لقم) تحت  (2022 نوف 3ر) (08 بتاليخ)

.885033
ملخص قصد النشر)

املسير

564 P

JAD VERTE
SARL AU

لأس الها 100.000 دلهم

املقر االجت اعي : بالزنقة 7 لقم 5 

الطابق الثاني الشقة 8 السعادة 

سيدي برنو�سي الدال البيضاء

تصفية الشركة
تعيين مصفي الشركة

ا تتام التصفية
العام) الج ع  عقد  ب وجب 

 2022 سبت 3ر) (7 بتاليخ) االستثنائي 

لشركة)JAD VERTE SARL AU)والتي)

 5 لقم) (7 بالزنقة) االجت اعي  مقرها 

السعادة) (8 الشقة) الثاني  الطابق 

البيضاء،) الدال  برنو�سي  سيدي 

ما) تقرل  دلهم،) (100.000 لأس الها)

يلي):

الحل املسبق للشركة.

الك اض) ادليس  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

لقم) (7 بالزنقة) (: التصفية) مقر 

السعادة) (8 الثاني الشقة) الطابق  (5

سيدي برنو�سي الدال البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بتاليخ)3)نوف 3ر)2022)تحت)

لقم)888198.

565 P

SOPALTIM
SARL

لأس الها 100.000 دلهم
املقر االجت اعي : دوال اوالد سيدي 

مسعود مديونة الدال البيضاء
تصفية الشركة

تعيين مصفي الشركة
ا تتام التصفية

العام) الج ع  عقد  ب وجب 
 2022 سبت 3ر) (27 االستثنائي بتاليخ)
والتي) (SOPALTIM SARL لشركة)
سيدي  اوالد  دوال  االجت اعي  مقرها 
البيضاء،) الدال  مديونة  مسعود 
ما) تقرل  دلهم،) (100.000 لأس الها)

يلي):
الحل املسبق للشركة.

 ABDELHADI السيد) تعيين 
 AMMOULI والسيد) (KDAH

KHALIL)ك صفيان للشركة.
: دوال اوالد سيدي  مقر التصفية)

مسعود مديونة الدال البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدال) التجالية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء)بتاليخ)8)نوف 3ر)2022)تحت)

لقم)888288.
566 P

MAXI GRAIN 
تعديالت

شركـة مجهولة االسم 
لأس الها 17.000.000.00   دلهم

املقر االجت اعي: املنطقة الصناعية، 
لقم 86، الجديدة

لقم التقييد في السجل 
التجالي 3259 الجديدة

العام) الج ع  محضر  ب قت�سى 
(،2022 شتن3ر) (13 االستثنائي بتاليخ)

مسجل بتاليخ)28)شتن3ر)2022
تقرلما يلي):

مخ د) املرحوم  أسهم  توزيع  (-
يعقوبي سوسان بين ذوي الحقوق.

املتصرفين) وتزكية  تس ية  (-
اإلداليين في مهامهم.

-)تعديل القانون األسا�سي للشركة)
تبعا للقرالات املذكولة اعاله.

 الصة وايان

1 C
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SOCIETE NORHAM CAR
SARL

العنوان : شقة 07 الطابق 08 ع الة 

بوهراوي شالع الحسن 2 أوالد 

ح دان - بني مالل

ب قت�سى عقد عرفي تم انشاء) ( (

املجدودة)))) املسؤولية  ذات  ( شركة)

تح ل))الخصائص التالية):

 SOCIETE NORHAM(:(التس ية

.CAR SARL

 08 الطابق) (07 شقة) (: العنوان)

ع الة بوهراوي شالع الحسن)2)أوالد)

ح دان)-)بني مالل.

الغــرض):)تأجير السيالات.
لأس املــال):))500.000)دلهم.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)السعيد نولالزين.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل))تحت لقم)1115   

بتاليخ)08/11/2022.

2 C

   STE CASA SIAM  IMPORT
SARL

إعالن حل شركة 

383   حي السعادة  تجزئة الوفاق  

الفقيه بن صالح    
لاس املال 10.000 دهم 

السجل التجالي لقم 3387

ب قت�سى القرال االستثنائي لشركاء)

الشركة))بتاليخ))))20/10/2022)))))))تم)

ما يلي):

إعالن حل الشركة))أعاله.

اح د))))))))))))) لعريبي  ( ( السيد) تعيين  (-

القاطن))))))بطاقته)IB3686)))مصفيا)

لها)))و تحديد ا تصاصه.

مقرا)) الشركة  مقر  تعيين  (-

للتصفية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية)))الفقيه بن صالح)))))))تحت)))

عدد)270.

3 C

STE   GEOMANAGEM
   SARL AU

RC 3229
دوال ايت داوود ازيالل 

االستثنائي) القرال  ب قت�سى 
تم) ( (11/06/2018 ( ( بتاليخ) للشركاء)

ما يلي):
-)املصادقة على):

طرف) من  حصة  (200 تفويت) ( (
السيد)) الى  حسن  ا وترن  السيد 

معاد باد�سي.
طرف) من  حصص  (10 تفويت)
السيد))))))العيوني سعيد))الى السيد)

معاد باد�سي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
عدد)) تحت  ازيالل  االبتدائية 

. 811/2018
4 C

STE   KADAMID TRAV
SARL(RC 6939

لقم 8 و 10 تجزئة املحرك 1 
بني مالل 

االستثنائي) القرال  ب قت�سى 
10/10/2022))تم) ( ( ( ( للشركاء)بتاليخ)

ما يلي):
       380 تفويت) على  املصادقة  (-
حوميدي) ( ( ( حصة من طرف السيد)
الى) ( (I298996 بطاقته) ( املصطفى)
 100 بت ن) ( ( ( ( ( ( ( يزيني جواد) ( السيد)

دهم للحصة.
طرف) من  حصة  (380 تفويت) (-
بطاقته) ( ( مح د قدالي) ( ( ( ( السيد)
جواد)))))))) يزيني  ( السيد) الى  ( (I334172

بت ن)100)دهم للحصة))
حوميدي) السادة  استقالة  (-
من) ( ( ( و مح د قدالي) ( ( املصطفى)

تسيير الشركة.
جواد))))))))) يزيني  السيد  تعيين  (-

مسيرا للشركة.
األسا�سي) القانون  تحيين  (-

للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
عدد) ( تحت) مالل  بني  االبتدائية 

.1657
5 C

استدلاك  طأ وقع بالجريدة 

 الرس ية عدد 5741 بتاليخ

 18 لايع ار ر 1888 )9 نوف 3ر 2022)

87P الصفحة 50559 إعالن لقم

بلحاج بيزنيس إي سرفيس 

ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

لس الها 100.000 دلهم.

بدال من):

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بالرااط)

بتاليخ فاتح سبت 3ر)2022)تحت لقم)

.127333

يقرأ):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط) التجالية  باملحك ة  الضبط 

بتاليخ فاتح سبت 3ر)2022)تحت لقم)

.127333

)الباقي بدون تغيير.)

استدلاك  طأ وقع بالجريدة 

 الرس ية عدد 5742 بتاليخ

21 لايع ار ر 1888 )16 نوف 3ر 

 2022) الصفحة 21089 إعالن

291P لقم

THE LEVEL HOTEL SARL

بدال من):

اللقب االجت اعي):

.LELVE HOTEL HOTEL SARL

يقرأ):

اللقب االجت اعي):

.THE LELVE HOTEL SARL

)الباقي بدون تغيير.)

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HMOURI CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°89
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE HMOURI CAR SARL   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
وينييكي ملعب كل ي ة  - 52000 

الراشيدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)11)أكتوار)2022)تم تعيين)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ه ولي))مح د ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)02)نون3ر)

2022)تحت لقم)878.
1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TATA SERVICES
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°89
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
ste tata services sarl au  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر جرنا 
اوفوس الراشيدية  قصر موالي 
مح د الخنك الراشيدية 52000 

الراشيدية املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.9999

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
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املؤلخ في)21)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ste tata services الوحيد) الشريك 
 100.000 مبلغ لأس الها) ( ( (sarl au
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر)
جرنا اوفوس الراشيدية))قصر موالي)
 52000 الراشيدية) الخنك  مح د 

الراشيدية املغرب نتيجة ل):)أالزمة.
و حدد مقر التصفية ب قصر جرنا)
 52000 املغرب) ( الراشيدية) اوفوس 

الراشيدية املغرب.)
و عين:

طاطا) ( الكريم) عبد  السيد)ة))
 52000 الراشيدية) عنوانه)ا)) و 
)ة)) ك صفي) ( املغرب) الراشيدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)865.
2I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MHFOUDI ELEC
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°89
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE MHFOUDI ELEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر تالدة 
الخنك الراشيدية  املغرب 52000 

الراشيدية املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.12893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)13)أكتوار)2022)تقرل حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE MHFOUDI الوحيد) الشريك 

لأس الها) مبلغ  ( ( (ELEC SARL AU

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

الخنك) تالدة  قصر  اإلجت اعي 

الراشيدية))املغرب)52000)الراشيدية)

املغرب نتيجة ل):)االزمة.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 52000 (- ( الراشيدية) الخنك  تالدة 

الراشيدية املغرب.)

و عين:

محفوظي)) ( ( اس اعيل) السيد)ة))

 52000 الراشيدية) عنوانه)ا)) و 

)ة)) ك صفي) املغرب  الراشيدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)868.

3I

STE CISS SARL

 INVEST NADA TRAVAUX
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة لقم 399 الطابق 

التاني تجزئة جنة الزيتون 1 بن 

سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت، 

30000، فاس املغرب

 INVEST NADA TRAVAUX

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 8 

شالع لقم 399 الطابق الثاني تجزئة 

جنة الزيتون 1 بنسودة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

74097

 07 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 INVEST NADA TRAVAUX

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز):)االستشالة)

في التسيير)

بائع االجهزة املعلوماتية)

اشغال مختلفة.

مكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  (399 لقم) شالع  (8

بنسودة فاس) (1 تجزئة جنة الزيتون)

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوجبهة) عصام  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام بوجبهة عنوانه)ا))7 

حي زينب عين هالون فاس)) (21 زنقة)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام بوجبهة عنوانه)ا))7 

حي زينب عين هالون فاس)) (21 زنقة)

30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5336.

8I

cabinet idrissi

 STE AGROCOLE

OUAZZANI DAR DMANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

 STE AGROCOLE OUAZZANI

DAR DMANA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 

بيروت 81 قطعة الزيتون الزهول 2 - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.53657

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل) (2022 يونيو) (29 املؤلخ في)

 STE AGROCOLE OUAZZANI

DAR DMANA)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

 81 بيروت) شالع  اإلجت اعي  مقرها 

 30000  -  2 الزهول) الزيتون  قطعة 

تحقيق) لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الهدف االجت اعي.

و عين:

االبراهيمي) ( السيد)ة)) الد)

 81 الوزاني و عنوانه)ا))شالع بيروت)

 30000  2 الزهول) الزيتون  قطعة 

فاس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

شالع) وفي  (2022 يونيو) (29 بتاليخ)

بيروت)81)قطعة الزيتون الزهول)2 - 

30000)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (30 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)2817/2022.

5I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE HASSOU FRERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 لقم 07 الس الة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE HASSOU FRERE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الفتح 
زنقة غزوة بدل لقم 22 الس الة - 

72000 الس الة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

2803
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HASSOU FRERE SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.
عنوان املقر االجت اعي):)حي الفتح)
(- الس الة) (22 لقم) بدل  غزوة  زنقة 

72000)الس الة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 380 ( (: حسو) ابراهيم  ( السيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد مبالك حسو)):))330)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد سعيد حسو)):))330)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( حسو) مبالك  السيد 
دوال تفراوت تاكونيت زاكولة)47900 

زاكولة املغرب.

عنوانه)ا)) حسو  ابراهيم  السيد 

 47900 زاكولة) تاكونيت  ازغال  حي 
زاكولة املغرب.

السيد سعيد حسو))عنوانه)ا))حي)
ازغال تاكونيت زاكولة)47900)زاكولة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مبالك  حسو  السيد 

دوال تفراوت تاكونيت زاكولة)47900 
زاكولة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

03)نون3ر) )بتاليخ) االبتدائية بالس الة)

2022)تحت لقم)187/2022.

6I

FUDICAIRE ISMAILI

L ET H INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 لقم 07 الس الة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

L ET H INTERNATIONAL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

االمل لقم 520 الس الة - 72000 

الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

2805

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 L ET H(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.INTERNATIONAL

نقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالستيراد) الغير  لحساب  البضائع 

والتصدير والنقل الدولي للبضائع..

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 72000 (- الس الة) (520 لقم) االمل 

الس الة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الهش) نعي ة  ( السيدة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهش عنوانه)ا)) نعي ة  ( السيدة)
 52 لقم) ازمول  زنقة  الحسني  الحي 

الس الة)72000)الس الة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
سيباستيان) كيفين  ( السيد)
الحسني) الحي  عنوانه)ا)) شالاونتيه 
الس الة)72000  (52 زنقة ازمول لقم)

الس الة املغرب
اع يرة) الدين  صالح  السيد 
 2 الزنقة) (1 تجزئة االمان) عنوانه)ا))
البيضاء) مومن  سيدس  (36 الرقم)

20802)البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
03)نون3ر) )بتاليخ) االبتدائية بالس الة)

2022)تحت لقم)188/2022.
7I

ائت ائية املحاسبة

SAMEMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائت ائية املحاسبة
شالع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط لقم 18 ، 90000، طنجة 

املغرب
SAMEMAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الحسن 2 لقم 127 الطابق 2 لقم 
2 - 90050 أصيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
1061

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAMEMAS
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الحسن)2)لقم)127)الطابق)2)لقم)2 - 

90050)أصيلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد املسعودي عبد االله):))800 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 300 ( (: لشيد) املسعودي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 150 ( (: السيدة املسعودي لشيدة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 150 ( (: ح زة) املسعودي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
االله) عبد  املسعودي  السيد 
ليجن) دين  (2803 هولندا) عنوانه)ا))

هولندا.
السيد املسعودي لشيد عنوانه)ا))

هولندا)2808)أ/د ليجن هولندا.
لشيدة) املسعودي  السيدة 
أمستردام) (1052 هولندا) عنوانه)ا))

هولندا.
السيد املسعودي ح زة عنوانه)ا))

هولندا)2771)بوسكوب هولندا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
االله) عبد  املسعودي  السيد 
ليجن) دين  (2803 هولندا) عنوانه)ا))

هولندا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
05)غشت) بتاليخ) ( االبتدائية باصيلة)

2022)تحت لقم)133.
8I
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AL AGADIR

شركة ماتل طرونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، أكادير 

maroc
شركة ماتل طرونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي :لقم 12 
زنقة 05 بلوك د اكدال ايت ملول - 

80000 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

 27211
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

ماتل طرونس.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 12 :لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
(- بلوك د اكدال ايت ملول) (05 زنقة)

80000)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الص د اشنترو)):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيدة فتيحة ايت املدني):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املدني) ايت  فتيحة  السيدة 
18)الغياتن) 803)لقم) عنوانه)ا))زنقة)
أكادير) (80000 انزكان) الدشيرة 

املغرب.

اشنترو)) الص د  عبد  السيد 

أكادير) (80000 أكادير) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

املدني) ايت  فتيحة  السيدة 
18)الغياتن) 803)لقم) عنوانه)ا))زنقة)

الدشيرة انزكان)80000)أكادير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

21)أكتوار) )بتاليخ) االبتدائية بانزكان)

2022)تحت لقم)2108 .

9I

AL AGADIR

Ste TRADIPELEC snc
شركة التضامن

حل شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt

imm(amine، 80000 9، أكادير 

maroc

Ste TRADIPELEC snc شركة 

التضامن)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 1 

زنقة 2303 حي تكمي أوفال الدشيرة 

الجهادية إنزكان - 80000 أكادير  

املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي --.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)15)أكتوار)2022)تقرل حل)

 Ste TRADIPELEC شركة التضامن)

دلهم) (100.000 مبلغ لأس الها) ( (snc

 1 لقم) ( اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 

حي تكمي أوفال الدشيرة) (2303 زنقة)

أكادير)) (80000 (- إنزكان) الجهادية 

املغرب نتيجة ل):)قرل شركاء)الشركة)

مل الستها) حد  ووضع  الشركة  فسخ 

نظرا لعدم القيام بالهدف املطلوب.

كريم) (: السيد) تعيين  تقرل  وقد 

وفسخ) تصفية  على  مسؤوال  عناش 

الشركة ب ا فيها مقرها االجت اعي.

 1 لقم) ( و حدد مقر التصفية ب)

حي تكمي أوفال الدشيرة) (2303 زنقة)

أكادير)) (80000 (- إنزكان) الجهادية 

املغرب.)

و عين:

و) عناش  ( ( كريم) السيد)ة))
حي) (2303 زنقة) (1 لقم) ( عنوانه)ا))

تكمي أوفال الدشيرة الجهادية إنزكان)

)ة)) املغرب ك صفي) ( أكادير) (80000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)---

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتوار) )بتاليخ) االبتدائية بانزكان)

2022)تحت لقم)2022/2085   .

10I

ALMOURAJIAA CONSEILS

IMMoe
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALMOURAJIAA CONSEILS

بوت3رة اوليكة الحوز ، 82852، 

مراكش املغرب

IMMoe شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 8 

النخالت  شالع ابن عائشة  شقة 5 

مكتب لقم2 كليز مراكش - 80000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.101487

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2021 أبريل) (26 في) املؤلخ 

املصادقة على):

  RADOUANE((((تفويت السيد))ة

من) اجت اعية  حصة  (BARIBI 30

)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (30 أصل)

بتاليخ) (CHRISTOPHE DRAPIER

26)أبريل)2021.

 MAIMOUN )ة)) السيد) تفويت 

من) اجت اعية  حصة  (DJILALI 19

)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (80 أصل)

بتاليخ) (CHRISTOPHE DRAPIER

26)أبريل)2021.

  MAIMOUN ( ( تفويت السيد))ة))

من) اجت اعية  حصة  (DJILALI 21

)ة))) السيد) ( حصة لفائدة) (80 أصل)

 26 بتاليخ) (SEBASTIEN DUBOIS

أبريل)2021.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

ماي) (21 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2021)تحت لقم)128256.

11I

STE FIACCOF 

FEDANY TRANS EXPRESS
إعالن متعدد القرالات

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

  FEDANY TRANS EXPRESS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: محل لقم 

1 ا منتزه 1 طريق مكناس  - 30000 

فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.62795

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)03)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بيع حصص

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير)

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعين مسير جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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على) ينص  الذي  (:6.7 لقم) بند 
مايلي:)بيع حصص)

على) ينص  الذي  (:13 لقم) بند 
مسير) وتعين  مسير  استقالة  مايلي:)

جديد
على) ينص  الذي  (:16 لقم) بند 
صاحب شركة سيد) امضىاء) مايلي:)

ازكي عي�سى)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8588.
12I

مستأمنة مكتب حسابات بوفياك

ايكن بتيسري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة مكتب حسابات بوفياك
105 شالع الحسن الثاني الدليوش 
الدليوش، 62250، الدليوش املغرب
ايكن بتيسري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

قاسيطة   اتسافت 62522 الدليوش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
551

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
ايكن) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

بتيسري.
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحلويات ومقهى.
مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
قاسيطة)))اتسافت)62522)الدليوش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيدة البولقادي زينب):))1.000 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

زينب) البولقادي  السيدة 
عنوانه)ا))حي الرشاد م كد لقم:587 

تيفلت)15800)تيفلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
زينب) البولقادي  السيدة 
عنوانه)ا))حي الرشاد م كد لقم:587 

تيفلت)15800)تيفلت املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدليوش))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)188.
13I

GMGF

STE LK HOME SARL/AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الرابع شقة لقم 12 ، 
MAROC 20500، الدال البيضاء

 STE LK HOME SARL/AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
لياض بالتنير لقم 28 دال بوعزة - 

الدالالبيضاء - 27223 الدالالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
557691

 23 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE ( (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.LK HOME SARL/AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصديراألثاث) تاجراستيراد 

والتص يم الز رفي.
تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- بوعزة) دال  (28 لقم) بالتنير  لياض 
الدالالبيضاء)-)27223)الدالالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مفتول لبنى):))100)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لبنى  مفتول  السيدة 
تجزئة لياض بالتنير لقم)28)دال بوعزة)
-)الدالالبيضاء)27223)الدالالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لبنى  مفتول  السيدة 
تجزئة لياض بالتنير لقم)28)دال بوعزة)
-)الدالالبيضاء)27223)الدالالبيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880830.

18I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

GKA CONSEIL كونساي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شالع زلقطوني اقامة 

الزلقطوني الطابق السادس ، 
20100، الدال البيضاء املغرب

GKA CONSEIL كونساي شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 131 

شالع انفا إقامة ازول مكتب 11 ب - 
20000 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561099

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 GKA (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

CONSEIL)كونساي.
تقديم) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
املشولة واملساعدة للشركات املغراية)
واألجنبية في مجاالت التسيير والتدبير)

والتسويق واالستراتيجية والتنظيم.
التدليبية) الندوات  تنظيم  (•

واملؤت رات.
البحوث والنشر في كافة) إجراء) (•
باملعنى) باإلدالة  املتعلقة  املجاالت 

الواسع.
ملديري) واملشولة  املساعدة  (•

الشركات العامة أو الخاصة.
الجدوى) دلاسات  إجراء) (•

االقتصادية والتسويقية.
•)إدالة األولاق املالية واملحافظ.

املشالكة في لأس مال الشركات) (•
والكيانات األ رى القائ ة أو في طول)

اإلنشاء.
 131 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- 11)ب) شالع انفا إقامة ازول مكتب)

20000)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
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 100 (: الخياط) غيثة  السيدة 

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الخياط  غيثة  السيدة 

مكة) شالع  (6 لقم) كاليفولنيا  اقامة 

الدالالبيضاء) (20000 كاليفولنيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الخياط  غيثة  السيدة 

مكة) شالع  (6 لقم) كاليفولنيا  اقامة 

الدالالبيضاء) (20000 كاليفولنيا)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844781.

15I

ديوان االستاذ إحسان بنسودة

LA REGION PRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ديوان االستاذ إحسان بنسودة

(، شالع ع ر الخيام بوسجول) (22

20200،)الدالالبيضاء)املغرب

LA REGION PRO SARL))شركة)

ذات املسؤولية املحدودة

 52 ( اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 

(- ( الثالث) الطابق  الزلقطوني  شالع 

20180)الدال البيضاء))املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي)-.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2021)تم تعيين) 10)دجن3ر) املؤلخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))مح د)

بناني)))و السيد غالي بناني ك سير آ ر

تبعا لوفاة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يناير)2022)تحت لقم)810696.

16I

ائت انية املرجان

ROSE 10
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائت انية املرجان
ف6 ياس ينة 1 شالع مح د 

 Khouribga ،25000 ، السادس
املغرب

ROSE 10 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : دوال اوالد 
جدلة ج اعة الكفاف - 25000 

 ريبكة املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.6289

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)21)أكتوار)2022)تقرل حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (ROSE 10
 100.000 لأس الها) مبلغ  املحدودة 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال)
اوالد جدلة ج اعة الكفاف)-)25000 
 ريبكة املغرب نتيجة لعدم اشتغال)

الشركة.
و عين:

و) العالي  عبد  ( مبشر) السيد)ة))
ج اعة) جدلة  اوالد  دوال  عنوانه)ا))
املغرب) 25000) ريبكة  الكفاف)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
دوال) وفي  (2022 أكتوار) (21 بتاليخ)
اوالد جدلة ج اعة الكفاف)-)25000 

 ريبكة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2022)تحت لقم)553.

17I

WAY CONSEIL

 NOMADWAY )BEDOUIN
)REST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 (NOMADWAY (BEDOUIN(REST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال حالة 

تنفو فزواطة  - 47900 زاكولة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
3987

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 NOMADWAY (BEDOUIN

.(REST
اإلقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحية.
توفير الخدمة.

دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
)-)47900)زاكولة) حالة تنفو فزواطة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مؤدن) لشيد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مؤدن  لشيد  السيد 
 REH STR 6 82285 WUPPERTAL

82103)املانيا املانيا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مؤدن  لشيد  السيد 
 REH STR 6 82285 WUPPERTAL

82103)املانيا املانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( االبتدائية بزاكولة)

2022)تحت لقم)297.
18I

ZHAR AHMED

 DROGUERIE BOUTAHRI
FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ZHAR AHMED
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
 DROGUERIE BOUTAHRI

FRERES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 820 
تجزئة الن اء لفيراي بنسودة - 

30030 فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.62007

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))مح د الفقو�سي)
500)حصة اجت اعية من أصل)900 
حصة لفائدة))السيد))ة))سعيد حلي)

بتاليخ)25)نون3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)4497/2022.
19I

MAIROUCHE FISC

AMADLAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MAIROUCHE FISC
155 شالع مح د السادس اقامة 

سلمى الطابق االول لقم 03 كل يم ، 
81000، كل يم املغرب

AMADLAN TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 
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التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 666 

حي الصحراء طانطان - 82000 
طانطان املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.5127
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (12 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
AMADLAN TRANS))مبلغ لأس الها)
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
الصحراء) حي  (666 لقم) اإلجت اعي 
املغرب) طانطان  (82000 (- طانطان)

نتيجة ل):)قرال الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب لقم)666 
 82000 (- طانطان) الصحراء) حي 

طانطان املغرب.)
و عين:

و) بوفوس  ( عائشة) السيد)ة))
 311 الشقة) تكيدا  اقامة  عنوانه)ا))
اكادير) (80000 اكادير) الهدى  حي 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
08)نون3ر) االبتدائية بطانطان))بتاليخ)

2022)تحت لقم)189/2022.
20I

AUDIT CONSULTING PARTNER

SONAJUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE(AHMED(ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC

SONAJUTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 63 م ر 
الشاطئ عين السبع - 20250 الدال 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.28795
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)10)غشت)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
(- السبع) عين  الشاطئ  م ر  (63»
إلى) املغرب») البيضاء) الدال  (20250
(- السادس) مح د  شالع  (26-28»

20553)الدال البيضاء))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888325.

21I

مستأمنة مكتب حسابات بوفياك

zeemarke    زيمارك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة مكتب حسابات بوفياك
105 شالع الحسن الثاني الدليوش 
الدليوش، 62250، الدليوش املغرب
زي الك    zeemarke شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الهناء - 

6253 الدليوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
589

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)زي الك))))

.zeemarke
التسويق) (: غرض الشركة بإيجاز)

الرقمي.

عنوان املقر االجت اعي):)حي الهناء)
- 6253)الدليوش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الشعباني مح د)
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشعباني مح د عنوانه)ا))
 62253 الدليوش) اسالن  واد  حي 

الدليوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشعباني مح د عنوانه)ا))
 62253 الدليوش) اسالن  واد  حي 

الدليوش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدليوش))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)186.
22I

AUDIT CONSULTING PARTNER

KITEFOX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE(AHMED(ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC

KITEFOX MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 شالع 
الزلقطوني الطابق 9 املكتب لقم 92  

-  28810. الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561095

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KITEFOX MAROC
ال3رمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
معلوماتية) و  دمات  االستشالات 

ا رى..
عنوان املقر االجت اعي):)265)شالع)
الزلقطوني الطابق)9)املكتب لقم)92  

-  28810.)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيد اس اعيل مصادق)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مصادق) اس اعيل  السيد 
عنوانه)ا))ب)111)كامبدن هيل طريق)
امل لكة) (- (w8( 7TL( ( 99132 لندن)

املتحدة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
مصادق) اس اعيل  السيد 
عنوانه)ا))ب)111)كامبدن هيل طريق)
امل لكة) (- (w8( 7TL( 99132 لندن)

املتحدة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)844782.
23I

FIDUCIAIRE AMER FISC

GOOD VAST TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 GOOD VAST TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 11 زنقة 
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الطائف زايو - 62000 الناظول 

املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.15255

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 شتن3ر) (07 في) املؤلخ 

 GOOD VAST TRANS SARL حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دلهم  (50.000 لأس الها)
الطائف) زنقة  (11 اإلجت اعي) مقرها 
زايو)-)62000)الناظول املغرب نتيجة)

لعدم القيام باية انشطة تجالية.

و عين:

و) عبادي  ( ابراهيم) السيد)ة))

اوالد) ص3رة  (6 سكتول) عنوانه)ا))

الناظول املغرب) (62000 ستوت زايو)

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
وفي سكتول) (2022 شتن3ر) (07 بتاليخ)

 62000 (- ص3رة اوالد ستوت زايو) (6

الناظول املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)8688.

28I

Audit(&(Analyse

BEAZ TANGER CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Audit & Analyse

شالع يوسف إبن تاشفين إقامة 

الشاطئ الذهبي، لقم 22، 90000، 

طنجة املغرب

BEAZ TANGER CONSEIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 

87، مكتب لقم 17، الطابق األول، 

املنطقة الحرة - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.83599

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 30 شتن3ر 2022 تقرل حل 
BEAZ TANGER CONSEIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
لأس الها 50.000 دلهم وعنوان 

مقرها اإلجت اعي تجزئة 87، مكتب 
لقم 17، الطابق األول، املنطقة 

الحرة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 
لفسخ النهائي للشركة.

و عين:
 Eric Gérard Jean السيد)ة))
 ,25 و عنوانه)ا)) ( (Marie  BESSON
  rue( de( la( Faisanderie( 75116

باليس فرنسا ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
تجزئة) وفي  (2022 شتن3ر) (30 بتاليخ)
الطابق األول،) (،17 مكتب لقم) (،87
طنجة) (90000 (- الحرة) املنطقة 

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12531.
25I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BAGHDADI IRZANNE
TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 BAGHDADI IRZANNE TRANS
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 590 

شالع مح د الخامس حي االمل زايو 
62000 الناظول املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.12285
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 نون3ر) (01 املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
ك سير) لشيد/ع ر  بغدادي/الزان 

آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)4687.

26I

CHEIKHOS BEAUTE CENTRE SARL AU

 CHEIKHOS BEAUTE

CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CHEIKHOS BEAUTE CENTRE

SARL AU

 N° 125 HAY(AL(KODS

 BENSOUDA(FES ، 30000، FES

MAROC

 CHEIKHOS BEAUTE CENTRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 125 

حي القدس ينسودة فاس - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.47733

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 CHEIKHOS الوحيد) الشريك  ذات 

لأس الها) مبلغ  ( (BEAUTE CENTRE

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

القدس) حي  (125 لقم) اإلجت اعي 

30000)فاس املغرب) ينسودة فاس)-)

نتيجة ل):)غياب أي نشاط إجت اعي.

و حدد مقر التصفية ب لقم)125 

 30000 (- حي القدس بنسودة فاس)

فاس املغرب.)

و عين:

و) ح يش  ( فائزة) ( السيد)ة))
القدس) حي  ( (125 لقم) عنوانه)ا))

املغرب) فاس  (30000 فاس) ينسودة 

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (01 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8888.

27I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

مقهى رياض أمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ

CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.

 AMIRA 2 AV(ABOULHASSAN(EL

 MARINI(V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC

مقهى لياض أمين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 370 

تجزئة زيتونة. - 50000 مكناس  

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.81593

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 15)غشت) املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لأس الها) مبلغ  ( أمين) لياض  مقهى 

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

اإلجت اعي))لقم)370)تجزئة زيتونة.)-)

(-(: )املغرب نتيجة ل) 50000)مكناس)

الحل املبكر للشركة.

شبدان هشام) (/ السيد) تعيين  (-

مصفًيا للشركة.

الكائن) الرئي�سي  املكتب  إصالح  (-

في:)مكناس)-))لقم)370)تجزئة زيتونة..

لقم) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

50000)مكناس)) (- 370)تجزئة زيتونة)

املغرب.)
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و عين:
و) شبدان  ( هشام) ( السيد)ة))
تجزئة  ولة شالع األمير) ( عنوانه)ا))
 50000 الجديدة) القادلاملدينة  عبد 
مكناس))املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
لقم) ( (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

370)تجزئة زيتونة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (02 بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)753.
28I

mcmj entreprise

INDEX LANGUAGE CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 18

oujda ، 0، oujda(maroc
   INDEX LANGUAGE CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 38 تجزئه 
النخيل حي القدس شقه لقم البعه 
الطابق الثاني وجده - 60000 وجده 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.31815

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
    INDEX LANGUAGE CENTER
مبلغ لأس الها)10.000)دلهم وعنوان)
تجزئه النخيل) (38 مقرها اإلجت اعي)
حي القدس شقه لقم البعه الطابق)
60000)وجده املغرب) (- الثاني وجده)
والتفاع) املنافسه  سبب  (: ل) نتيجة 

تكاليف.
و حدد مقر التصفية ب)38)تجزئه)
النخيل حي القدس شقه لقم البعه)
60000)وجده) الطابق الثاني وجده)-)

املغرب.)

و عين:

و) لوكيلي  ( ( لضوان) السيد)ة))

سابو) زنقه  ايريس  تجزئه  عنوانه)ا))

وجده) (60000 وجده) (80 البعه لقم)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 38 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

تجزئه النخيل حي القدس شقه لقم)

البعه الطابق الثاني وجده

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1727.

29I

WAY CONSEIL

MIRACLES ON PAPERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MIRACLES ON PAPERS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زينة 

بزنيس مركز شالع مسلم تجزيئة بكال 

الطابق 3 شقة لقم 18 باب دكالة - 

80160 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.123935

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)25)أكتوار)2022)تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

 RUTON  Gabriel,Alain,Guy

ك سير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

31)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180938.

30I

FIDUCIAIRE AMER FISC

DRIVYA CARS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB
 CHOURAK( 1ERE( ETAGE( ZAIO،

62000،(NADOR(MAROC
شركة) ( (DRIVYA CARS SARL

ذات املسؤولية املحدودة
شالع) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
الفرابي))حي القدس)62253)الدليوش)

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي)
.16253

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 30)شتن3ر) املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الطالبي سكينة ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)8661.
31I

جنان أيت امول

MY NUTRITHERAPY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جنان أيت امول
ج اعة أيت امول دوال أوداية 

لكوحالن مراكش ، 80000، مراكش 
املغرب

MY NUTRITHERAPY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عالل 
الفا�سي زنقة سل ان الفال�سي ع الة 
أ-ب الطابق 3 مكتب 73مراكش  - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
120123

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 أكتوار) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 MY (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NUTRITHERAPY
غرض الشركة بإيجاز):)التغدية و)

الح ية ألغراض وقائية.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
عالل الفا�سي زنقة سل ان الفال�سي)
مكتب) (3 الطابق) أ-ب  ع الة 
73مراكش))-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة الشهري عائشة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الشهري عائشة عنوانه)ا))
تالكة) (125 لقم) (1 النخيل) تجزئة 

مراكش)80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الشهري عائشة عنوانه)ا))
تالكة) (125 لقم) (1 النخيل) تجزئة 

مراكش)80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2021)تحت لقم)-.
32I

fiduciaire(de(comptabilité(et(fiscalité(SARL

 DIYAR ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 fiduciaire(de(comptabilité(et
fiscalité(SARL
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زنقة ابن كثير إقامة طالق الطابق 
5 لقم 17 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
 DIYAR ARCHITECTURE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 83 شالع 
مح د الخامس تجزئة لع يري شقة 
لقم 3 الطابق 2  - 26100 برشيد 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.131915

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)30)غشت)2022)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجت اعي  املقر 
الخامس) مح د  شالع  (83» من)
الطابق) (3 لقم) لع يري شقة  تجزئة 
(:» إلى) برشيد املغرب») (26100  -   2
فلولنسيا الشطر)2)بقعة)27)الطابق)
2)الشقة)8  - 90090)طنجة))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12578.
33I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GROUP WELDING
 DAKHLA MULTISERVICES

))G.W.D.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 GROUP WELDING DAKHLA
   (MULTISERVICES (G.W.D.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  حي 

القسم 2 الزنقة 11 لقم 08 الدا لة 
- 73000 الدا لة املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.21395

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (31 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 GROUP WELDING DAKHLA
    (MULTISERVICES (G.W.D.M
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجت اعي))حي القسم)
(- الدا لة) (08 لقم) (11 الزنقة) (2
(: ل) نتيجة  املغرب  الدا لة  (73000

قفل الشركة.
حي) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
القسم)2)الزنقة)11)لقم)08)الدا لة)

- 73000)الدا لة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))البشير))الباز و عنوانه)ا))
13)لقم) زنقة) (18 حي بئرانزلان بلوك)
أكادير) (80000 أكادير) تيكوين  (05

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

نون3ر)2022)تحت لقم)1835.
38I

FISCABEL

NEGOTRADIGO  SNC
شركة التضامن

حل شركة

FISCABEL
 HAY  ENNAHDA  TIFLET ، 89

15100، TIFLET(MAROC
NEGOTRADIGO  SNC  شركة 

التضامن)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  8 

زنقة الجم  حي اال ي ان  الخ يسات  
- 15000 الخ يسات   املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.24747
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)21)أكتوار)2022)تقرل حل)

  NEGOTRADIGO التضامن) شركة 
 10.000.000 مبلغ لأس الها) ( ( (SNC
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم))
8)زنقة الجم))حي اال ي ان))الخ يسات))
- 15000)الخ يسات)))املغرب))نتيجة)

ل):)غير قادلة))لال ست رال).
 8 ( و حدد مقر التصفية ب لقم)
)الخ يسات))) زنقة الجم))حي اال ي ان)

- 15000)الخ يسات)))املغرب.)
و عين:

و) ( الفتحي) ( ( املصطفي) السيد)ة))
حي) ( الجم) زنقة  (8 ( لقم) عنوانه)ا))
 15000 ( ( الخ يسات) ( ي ان) اال 
)ة)) ك صفي) ( املغرب) الخ يسات 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالخ يسات) االبتدائية 

نون3ر)2022)تحت لقم)800.
35I

fiduciaire(al(hayat

PRINTCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(al(hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence(Al(ferdaouss 1er
 étage(numéro 2 Tanger ،

90000، tanger(maroc
PRINTCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
املجد زنقة 11لقم 221 الطابق 
األل�سي - 90080 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

131919
 26 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PRINTCO
الطباعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والخدمات ذات الصلة.
تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (221 11لقم) زنقة) املجد 

األل�سي)-)90080)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عدانة مح د):))250)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 250 ( (: نعي ة) الرنبوق  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: نعي ة) الهياللي  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد عدانة مح د):)250)بقي ة)

100)دلهم.
 250 (: نعي ة) الرنبوق  السيدة 

بقي ة)100)دلهم.
 500 (: نعي ة) الهياللي  السيدة 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مح د  عدانة  السيد 
 90080 06 01)لقم) حي املجد الزنقة)

طنجة املغرب.
السيدة الرنبوق نعي ة عنوانه)ا))
حي بنكيران زنقة)29)لقم)13 90080 

طنجة املغرب.
السيدة الهياللي نعي ة عنوانه)ا))
حي موالي لشيد الشطرالثاني شالع)
  8 الشقة) (137 عبداملالك بن ع الة)

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مح د  عدانة  السيد 
 90080 06 01)لقم) حي املجد الزنقة)

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)131919.
36I
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SAMIR FIDUCIAIRE

 YAICHE DE TRAVAUX
DIVERS

إعالن متعدد القرالات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
  YAICHE DE TRAVAUX DIVERS
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 66 ل، 

النعيم 5، نرجس 1، الطابق السفلي  
مكناس 50000 مكناس  املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.31233
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)30)شتن3ر)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير الثاني للشركة السيد)
الجنسية،) املغربي  يعيش،) مح د 
كاف) جيم  لقم  للبطاقة  الحامل 
اعت ادا على هذا القرال،) (،126457
من) فقط  ُمسيرة  أصبحت  الشركة 
طرف السيد الجياللي يعيش،)املغربي)
الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

لقم اي س9558.
على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
250)حصة اجت اعية) تفويت) مايلي:)
املغربي) بحوزة السيد مح د يعيش،)
لقم) للبطاقة  الحامل  الجنسية،)
السيد) لفائدة  (،126457 جيم كاف)
الجنسية،) املغربي  يعيش،) الجياللي 
اي) لقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

س9558.
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
االسا�سي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الجياللي) الشركاء:السيد  مساه ات 
دلهم.) (75  000 ب) ساهم  يعيش 
 25 000 السيد بدل يعيش ساهم ب)

دلهم.)

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الجياللي) الشركة:السيد  لأس ال 
السيد) اجت اعية.) يعيش:750حصة 
بدل يعيش،)املغربي الجنسية،)الحامل)
د882328  لقم  الوطنية  للبطاقة 

,250)حصة اجت اعية.
على) ينص  الذي  (:15 لقم) بند 
مايلي:)مسير الشركة:)السيد الجياللي)
الحامل) الجنسية،) املغربي  يعيش،)
للبطاقة الوطنية لقم اي س9558, 

ن املسير الوحيد للشركة. ُيَعيَّ
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8086.
37I

IB PARTNERS

TOPNEG MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شالع الكولنيش ، 

20850، الدال البيضاء املغرب
TOPNEG MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة  
اطلس ع اله 85 دول 8 لقم 16 
معاليف - 20050 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560837

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOPNEG MAROC

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات املنسوجات

زنقة)) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 16 لقم) (8 دول) (85 ع اله) اطلس 

البيضاء) الدال  (20050 (- معاليف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد عادل الدهبي):))100)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الدهبي  عادل  السيد 

 166 )موالي ادليس) دلب بلديه زنقة)

20850)الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الدهبي  عادل  السيد 

 166 )موالي ادليس) دلب بلديه زنقة)

20850)الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888616.

38I

SOFT ALTERNATIVE SARL

ELITE NORTH PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

ELITE NORTH PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي نيو سانتير 

5 زنقة ميلتون إقامة بالل الطابق 

الثاني املكتب لقم 21 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
131851

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ELITE (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.NORTH PRIVE
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األولي واالبتدائي واالعدادي والثانوي)

والعالي الخاص.
عنوان املقر االجت اعي):)نيو سانتير)
الطابق) بالل  إقامة  ميلتون  زنقة  (5
 90000  -  21 لقم) املكتب  الثاني 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: الجغاوي) محند  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد علي الجغاوي):))200)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 200 ( (: السيد احساين الجغاوي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 200 ( (: الجغاوي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
الجغاوي) الكريم  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (200   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند الجغاوي عنوانه)ا))
إقامة) العزيزة  فاط ة  اللة  شالع 
الصفاء)الطابق)08)لقم)88   90000 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الجغاوي  علي  السيد 
 35100 ( هوالة) كامبير  حرشة  دوال 

جرسيف املغرب.
الجغاوي) احساين  السيد 
لوتردام) (3000 لوتردام) عنوانه)ا))

هوالندا.
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السيد مح د الجغاوي عنوانه)ا))
 12 زنقة زناتة إقامة بالل طابق) (18

شقة)71 90000)طنجة املغرب.
الجغاوي) الكريم  عبد  السيد 
بالل) إقامة  زناتة  زنقة  عنوانه)ا))
طنجة) (90000  88 لقم) (6 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محند الجغاوي عنوانه)ا))
إقامة) العزيزة  فاط ة  اللة  شالع 
الصفاء)الطابق)08)لقم)88   90000 

طنجة املغرب
الجغاوي) الكريم  عبد  السيد 
بالل) إقامة  زناتة  زنقة  عنوانه)ا))
طنجة) (90000  88 لقم) (6 الطابق)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259038.
39I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE OBI PIECES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
  SOCIETE OBI PIECES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 30 

شالع موسكو قطعة العراقي و امللوكي 
الزهول 1 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.49723

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)30)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 SOCIETE OBI الوحيد) الشريك 
مبلغ لأس الها) ( ( (PIECES SARL AU
مقرها) وعنوان  دلهم  (50.000
موسكو) شالع  (30 لقم) اإلجت اعي 
قطعة العراقي و امللوكي الزهول)1)فاس)
- 30000)فاس املغرب نتيجة ل):)ازمة)

مالية للشركة.
 30 و حدد مقر التصفية ب لقم)
شالع موسكو قطعة العراقي و امللوكي)
الزهول)1)فاس)-)30000)فاس املغرب.)

و عين:
و) ( ايدير) بن  ( ع ر) السيد)ة))
بسم) لاس  هيفا  شالع  عنوانه)ا))
فاس) (30000 ( نالجيس) (35 هللا لقم)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف3راير) (18 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)862.
80I

كونسيلت هلب

إيفر غرين إنرجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كونسيلت هلب
 Chakib(Arssalan(Etg 3 No 10

 TETOUAN Chakib Arssalan Etg
 3 No 10 TETOUAN، 93000،

Tétouan املغرب
إيفر غرين إنرجي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي بولفال 
مح د الخامس تكنواالك مكتب 
لقم T216BIS طنجة. - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.108913

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)01)يوليوز)2022)تقرل حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة إيفر)

 15.000 مبلغ لأس الها) ( غرين إنرجي)
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي بولفال)
مح د الخامس تكنواالك مكتب لقم)
طنجة) (90000 (- طنجة.) (T216BIS
في) الشركاء) لغبة  (: نتيجة ل) املغرب 

التصفية.
بولفال) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مح د الخامس تكنواالك مكتب لقم)
طنجة) (90000 (- طنجة.) (T216BIS

املغرب.)
و عين:

و) فنوني  ( يوسف) السيد)ة))
الخضراء) املسيرة  شالع  عنوانه)ا))
 93000 تطوان) (5 ع الة ج ش لقم)

تطوان املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (22 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)10321.
81I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ALIONASVERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ALIONASVERT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 19 

الطابق الرابع ع الة 97 السعادة 2 
حي املح دي أكادير - 80000 أكادير 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.38383

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (21 في) املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
لأس الها) مبلغ  ( (ALIONASVERT
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
الرابع) الطابق  (19 لقم) اإلجت اعي 
املح دي) حي  (2 السعادة) (97 ع الة)
أكادير)-)80000)أكادير املغرب نتيجة)

ل):)قفل الشركة.
 19 و حدد مقر التصفية ب لقم)
 2 السعادة) (97 الطابق الرابع ع الة)
80000)أكادير) حي املح دي أكادير)-)

املغرب.)
و عين:

و) اعليوات  ( أنس) السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة منتصف زنقة)1)لقم)
12)الحاجب)51000)الحاجب املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)119112.
82I

AL HISBA FISC

GDAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4  RUE 55 2 EME(ETAGE
 N 6 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
GDAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  زنقة 7 
الرقم 5 الطابق الثاني شقة لقم 8 

السعادة سيدي ال3رنو�سي - 20600 
الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561029

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
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مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
.GDAR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
:)-االنعاش) غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.
 7 زنقة) ( (: عنوان املقر االجت اعي)
 8 الطابق الثاني شقة لقم) (5 الرقم)
 20600 (- السعادة سيدي ال3رنو�سي)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الكدال عبد الفتاح):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الفتاح) عبد  الكدال  السيد 
الرقم) (01 املدينة) تجزئة  عنوانه)ا))
 26202 ( الدلوة) (01 الطابق) (111

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الفتاح) عبد  الكدال  السيد 
الرقم) (01 املدينة) تجزئة  عنوانه)ا))
 26202 ( الدلوة) (01 الطابق) (111

برشيد املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888190.
83I

fiduciaire(amaali(sarl((ائت انية امعلي ش.م.م

AZAWAN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 fiduciaire  ائت انية امعلي ش.م.م
amaali sarl

لقم 31  الطابق االول  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80080، اكادير املغرب

AZAWAN TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

تاك ات تيليال لقم 21 - 80650 

اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.41167

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

2021)تم تعيين) املؤلخ في)17)غشت)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

املا�سي))عبد هللا ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن3ر) (18 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2021)تحت لقم)87948.

88I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

MEDICURA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F I D U C I A I R E

INTERNATIONALE JFK

الرح ان) عبد  سيدي  شالع  (62

البيضاء) الدال  (،20200 (، (1 الشقة)

املغرب

  MEDICURA DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

 62 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 

 1 شالع سيدي عبد الرح ان الشقة)

- 20200)الدال البيضاء)املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

561221

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MEDICURA DISTRIBUTION

توزيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات الطبية املساعدة.

وتصدير) واستيراد  وايع  شراء) (-

األشكال،) من  شكل  بأي  وشحن،)

واألجهزة) واملواد  السلع  لج يع 

الغذائية) واملواد  واملنتجات  واللوازم 

باملواد) تتعلق  نوع  أي  من  واألشياء)

الطبية) وشبه  والطبية  الصيدالنية 

والجراحية وغيرها؛

أو) شراء) أو  تصدير  أو  استيراد  (-

توزيع) أو  تسويق  أو  تداول  أو  بيع 

ج يع املنتجات أو املواد أو امللحقات)

وشبه) الصيدالنية  املعدات  أو 

أو) الطبية  شبه  أو  الصيدالنية 

العناصر) ج يع  وكذلك  التج يلية،)

التك يلية..

62)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)

 -  1 الشقة) الرح ان  عبد  سيدي 

20200)الدال البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

كنزة) حسيني  السيدة  ياطي 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (100   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

كنزة) حسيني  السيدة  ياطي 
حي) األبطال  زنقة  (828 عنوانه)ا))

البيضاء) الدال  (20200 ( ليكريط)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

كنزة) حسيني  السيدة  ياطي 
حي) األبطال  زنقة  (828 عنوانه)ا))

البيضاء) الدال  (20200 ( ليكريط)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)-.

85I

SOFT ALTERNATIVE SARL

M.H.T SOCIETY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

M.H.T SOCIETY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناعية اجزناية قطعة لقم 80 - 

90102 طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.108955

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 12)شتن3ر) املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لأس الها) مبلغ  ( (M.H.T SOCIETY

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

الصناعية) املنطقة  اإلجت اعي 

 90102  -  80 لقم) قطعة  اجزناية 

طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم التوفر)

على النشاط نظرا لقلة املوالد املالية.

و حدد مقر التصفية ب املنطقة)

 -  80 الصناعية اجزناية قطعة لقم)

90102)طنجة املغرب.)

و عين:

و) بنجلون  ( يوسف) السيد)ة))

 28/25 تجزئة زينة قطعة) عنوانه)ا))

املغرب) طنجة  (90000 بواانة) طريق 

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258633.

86I

CAFE AL MATAR

ZIKOO FOOD زيكو فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFE AL MATAR
 LOTISSEMENT ESSOUANI
 N°( 883( TETOUAN( TETOUAN،

93000،(TETOUAN(MAROC
ZIKOO FOOD)شركة) زيكو فود)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد
شالع) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
مروة،) إقامة  تاشفين،) ابن  يوسف 
(- طنجة) (1 لقم) األل�سي  الطابق 

90000)طنجة املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

131065
 15 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
زيكو) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ZIKOO FOOD(فود
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
مروة،) إقامة  تاشفين،) ابن  يوسف 
(- طنجة) (1 لقم) األل�سي  الطابق 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ع اد) الزمولي  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ع اد  الزمولي  السيد 
فرنسا)28300)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ع اد  الزمولي  السيد 
فرنسا)28300)فرنسا فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (06 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)11066.

47I

موثق

 JAYDA PROMO»S.A.R.L
»d’Associé Unique

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثق
7 شالع املعت د ابن عباد إقامة ابن 
الخطيب بلوك أ الطابق األول لقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
 JAYDA PROMO»S.A.R.L

d’Associé Unique» شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي طنجة 

،املج ع السكني قواسم، بلوك 81، 
تقسي ة 7، الرهراه - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
131953

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 JAYDA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
 PROMO»S.A.R.L d’Associé

.»Unique
بيع) (- ( ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املبنية) العقالات  ج يع  شراء) و 
ج يع) واناء) بناؤها  سيتم  التي  أو 
الخاصة) املباني  في ذلك  ب ا  املباني،)
باالستخدامات الصناعية أو التجالية)

أو السكنية.
والتشغيل،) -االستحواذ،) ( ( ( (
والتشغيل،) واإلدالة،) والتطوير،)
أو) كلًيا  والبيع  والتبادل،) واإليجال،)
واملباني،) األلا�سي  ج يع  من  جزئًيا 
املنشآت) ج يع  وتشغيل  إنشاء)

السياحية أو امل اثلة.
))))-)إنشاء)الشركات أو املشالكة في)
تأسيسها أو زيادة لأس مال الشركات)
القائ ة في شكل اندماج أو انقسام أو)
الكفالة،) طريق  عن  أو  االستيعاب،)
أو الحقوق) املالية،) األولاق  أو شراء)
أو مساه ة السلع عينا) االجت اعية،)

أو غير ذلك.
أنواع) ج يع  عامة،) واصفة  ( ( (
الصناعية،) التجالية،) املعامالت 
بالنشاط) املتعلقة  املالية  العقالية،)
غير) أو  مباشرة  بصولة  إليه  املشال 

مباشرة
طنجة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(،81 بلوك) ،املج ع السكني قواسم،)
90000)طنجة) (- الرهراه) تقسي ة)7،)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( اهروش) السيد شكيب 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شكيب اهروش))عنوانه)ا))
طنجة،)شالع البنفسج،)فيال شكيب)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شكيب اهروش))عنوانه)ا))
طنجة،)شالع البنفسج،)فيال شكيب)

90000)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259172.

88I

AFTISSE CONSEIL

SAMIA TBC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15. 3ème(ETAGE(ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL(FASSI(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
SAMIA TBC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : مكتب 2 أ 
ي ين تقاطع زنقة طالق بن زياد و ابن 
عائشة إقامة إكسيل سيول ع الة 

18 شقة 6 مراكش - 80000 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.90769
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 29)شتن3ر) املؤلخ في)
SAMIA TBC)شركة ذات املسؤولية)
 10.000 لأس الها) مبلغ  املحدودة 
اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
مكتب)2)أ ي ين تقاطع زنقة طالق بن)
زياد و ابن عائشة إقامة إكسيل سيول)
 80000 (- مراكش) (6 18)شقة) ع الة)
اي) لغياب  نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط منذ تأسيس الشركة.
و عين:

و) بوليم  ( ( سومية) السيد)ة))
 78 لياض) املعدن  كولف  عنوانه)ا))
مراكش) (80000 سيبع) (1 مدينة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
كولف) وفي  (2022 شتن3ر) (29 بتاليخ)
(- سيبع) (1 مدينة) (78 لياض) املعدن 

80000)مراكش املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140387.

89I

ste VAGAM

STE VAGAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste VAGAM
 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC
STE VAGAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
12 ع الة لقم 50 فضل هللا أدلال 

أكادير - 80000 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

53427
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.VAGAM SARL
اع ال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الطرق والطرق الع رانية.
-)أع ال البناء)واألع ال املتنوعة.

ومياه) الصحى  الصرف  اع ال  (-
الشرب.

-)االع ال الهيدلوليكية..
عنوان املقر االجت اعي):)شقة لقم)
أدلال) فضل هللا  (50 لقم) ع الة  (12

أكادير)-)80000)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 
1.000.000)دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( بال) بن  اح د  السيد 
اكادير)80000)اكادير املغرب.

السيد إس اعيل ه  و))عنوانه)ا))
اكادير)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( بال) بن  اح د  السيد 
اكادير)80000)اكادير املغرب

السيد إس اعيل ه  و عنوانه)ا))
اكادير)80000)اكادير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)119111.
50I

 MOGADOR(موكادول أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سونطر األنامل ديفلوبمون 
إيديكاتيف بريفي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موكادول أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع واد 
املخازن الشقة لقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 88000، 
الصويرة املغرب

سونطر األنامل ديفلوا ون 
إيديكاتيف بريفي  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة  
بالطابق األل�سي  تجزئة  املنزه لقم 
21 ال3رج 3   الصويرة - 88000 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
6813

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)سونطر)
األنامل ديفلوا ون إيديكاتيف بريفي.
-1))مركز) (: غرض الشركة بإيجاز)

الدعم املدل�سي.
شقة)) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
بالطابق األل�سي))تجزئة))املنزه لقم)21 
ال3رج)3)))الصويرة)-)88000)الصويرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: ( السيدة ملياء)زكزي)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( زكزي) ملياء) السيدة 
الصويرة) ( ( (3 ال3رج) ( املنزه) ( 21تجزئة)

88000)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( زكزي) ملياء) السيدة 
الصويرة) ( ( (3 ال3رج) ( املنزه) ( 21تجزئة)

88000)الصويرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)831.
51I

FIDOLIN

AZ ALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
AZ ALUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة سهل 

ملوية بلوك 1 لقم 611 الطابق 

األول والد مطاع ت الة 12010 ت الة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

137601

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 AZ (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALUM

و) نجالة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيع األلي نيوم واألشغال املختلفة.
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
سهل ملوية بلوك)1)لقم)611)الطابق)

ت الة) (12010 األول والد مطاع ت الة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مح د) عزمي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد عزمي مح د):)1000)بقي ة)

100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مح د  عزمي  السيد 
الرااط) (10060 املسيرة) (16 لقم) (12

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مح د  عزمي  السيد 
الرااط) (10060 املسيرة) (16 لقم) (12

املغرب



21665 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاليخ) ( االبتدائية بت الة)

2022)تحت لقم)2128.
52I

bemultico((بي ولتيكو

TOP SIGNALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bemultico  بي ولتيكو
لقم 106 شقة لقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

TOP SIGNALISATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 
لقم 13 ع الة ل الطابق 08 شالع 

الزيتون اقامة الفتح املبين مكناس - 
50000 مكناس املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.52476
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تقرل حل)
 TOP(شركة ذات املسؤولية املحدودة
لأس الها) مبلغ  ( (SIGNALISATION
مقرها) وعنوان  دلهم  (1.000.000
ل) ع الة  (13 لقم) مكتب  اإلجت اعي 
الطابق)08)شالع الزيتون اقامة الفتح)
مكناس) (50000 (- مكناس) املبين 
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
مكتب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شالع) (08 الطابق) ع الة ل  (13 لقم)
الزيتون اقامة الفتح املبين مكناس)-)

50000)مكناس املغرب.)
و عين:

و) زكي  او  ( ( مح د) السيد)ة))
 11 ع الة سين) (88 شقة) عنوانه)ا))
 50000 مكناس) (1 الغرفة) (1 الطابق)
مكناس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)
 13 مكتب لقم) (: املتعلقة بالتصفية)

الزيتون) شالع  (08 الطابق) ل  ع الة 

اقامة الفتح املبين مكناس

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)1092.

53I

STE CISS SARL

CEEK MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة لقم 399 الطابق 

التاني تجزئة جنة الزيتون 1 بن 

سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت، 

30000، فاس املغرب

CEEK MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 8 

شالع لقم 399 الطابق الثاني تجزئة 

جنة الزيتون 1 بنسودة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74313

 18 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 CEEK (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.MEDIA

غرض الشركة بإيجاز):)االشهال)

التجالة االلكترونية

تحضير املحاضرات و الندوات.

مكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  (399 لقم) شالع  (8

بنسودة فاس) (1 تجزئة جنة الزيتون)

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الجلجال) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
العلوي) الص د  عبد  السيد 

 100 بقي ة) حصة  (500 ( (: البلغيتي)

دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العلوي) الص د  عبد  السيد 

البلغيتي عنوانه)ا))الرقم)513)تجزئة)

 30000 فاس) ثغاث  (2 ثغاث) جبل 

فاس املغرب.

السيد مح د الجلجال عنوانه)ا))
لقم)63)دلب سيدي بوعزة البليدة م)

ق فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي) الص د  عبد  السيد 

البلغيتي عنوانه)ا))الرقم)513)تجزئة)

 30000 فاس) ثغاث  (2 ثغاث) جبل 

فاس املغرب

السيد مح د الجلجال عنوانه)ا))
لقم)63)دلب سيدي بوعزة البليدة م)

ق فاس)30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (26 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5728.

58I

cabinet idrissi

STE IBN M›BAREK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

STE IBN M›BAREK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 

بجوال وفاكاش شرق شالع قاس 

تاهلة فاس جهة تازة - 35000 تازة 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.6251
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 يوليوز) (18 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
STE IBN M’BAREK))مبلغ لأس الها)
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
اإلجت اعي متجر بجوال وفاكاش شرق)
(- تازة) فاس جهة  تاهلة  قاس  شالع 
عدم) (: تازة املغرب نتيجة ل) (35000

تحقيق الهدف االجت اعي.
متجر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بجوال وفاكاش شرق شالع قاس تاهلة)
فاس جهة تازة)-)35000)تازة املغرب.)

و عين:
و) املريني  ( مح د) السيد)ة))
بلوك د املرجة) (3 زنقة) (28 عنوانه)ا))
املغرب) فاس  (30000 فاس) واد 

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)365/2022.
55I

cabinet idrissi

STE CHEZ ANOUK
إعالن متعدد القرالات

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
STE CHEZ ANOUK «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: كلم 5 
ج اغة قروية اوالد الطيب طريق 
صفرو مكتب 1 - 30000 فاس 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.70557

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
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املؤلخ في)27)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد هشام عاللي

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد اح د منواش ك سير)

جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد هشام عاللي
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد اح د منواش ك سير)
و) محددة  غير  ملدة  للشركة  جديد 
النضام) من  (18 البند) تغيير  بالتالي 

االسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (31 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5822.
56I

cabinet idrissi

STE BEN MEHDI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
 STE BEN MEHDI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 18 
شالع عبد الكريم بنجلون لقم 3 - 

30000 فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.39933

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2022 يوليوز) (18 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (3.000.000»
«8.000.000)دلهم»)إلى)«1.000.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (01 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8068.

57I

cabinet idrissi

HOTEL DE BRAZZA
إعالن متعدد القرالات

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

HOTEL DE BRAZZA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: كلم 5 

ج اغة قروية اوالد الطيب طريق 

صفرو مكتب 2 - 30000 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.70329

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)27)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد هشام عاللي

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد اح د منواش ك سير)

جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد هشام عاللي

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد اح د منواش ك سير)

و) محددة  غير  ملدة  للشركة  جديد 

النضام) من  (18 البند) تغيير  بالتالي 

االسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (31 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5823.

58I

ائت ائية املحاسبة

JARDINAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائت ائية املحاسبة

شالع أبي الحسن الشادلي اقامة 

شبوط لقم 18 ، 90000، طنجة 

املغرب

JARDINAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع أبي 

الحسن الشادلي اقامة شبوط لقم 

18 طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

120073

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 غشت) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JARDINAL

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البستنة و صيانة الحدائق.

عنوان املقر االجت اعي):)شالع أبي)

لقم) شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

18)طنجة)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: املجيد) الحسبة  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: أح د) البعزاوي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسبة املجيد عنوانه)ا))
الرح ة) حي  (558 لقم) باء) قطاع 

11000)سال املغرب.

السيد البعزاوي أح د عنوانه)ا))
 5 زنقة مصطفى املعاني طابق) (198

شقة)21 20000)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسبة املجيد عنوانه)ا))
الرح ة) حي  (558 لقم) باء) قطاع 

11000)سال املغرب
السيد البعزاوي أح د عنوانه)ا))
 5 زنقة مصطفى املعاني طابق) (198

شقة)21 20000)البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (15 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2021)تحت لقم)286089.

59I

AB COMPTA NORD

GAVILAN IMMOBILIÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
GAVILAN IMMOBILIÈRE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 29RUE وعنوان مقرها اإلجت اعي
 AMR(IBN(ASS 3EME(ETG(N 26  -

90000 TANGER(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
131539

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GAVILAN IMMOBILIÈRE
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املطول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقالي،

تن ية االستث الات املتحركة و
ج يع) بيع  أو  واقتناء) الثابت 

العقالات
و األلا�سي،)وج يع األنواع

العقالات..
 29RUE (: عنوان املقر االجت اعي)
 AMR IBN ASS 3EME ETG N 26  -

.90000 TANGER MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: العرايتي) حليفة  السيدة 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.
 100 (: العرايتي) حليفة  السيدة 

بقي ة)1.000)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حليفة العرايتي عنوانه)ا))
حي ماالباطا اقامة برج افشولل طابق)

7  90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 MELIK YOUCEF السيد)
 RUE  32 عنوانه)ا)) (SEGUIN
 DES PRES ST MARTN 91600
 SAVIGNY-SUR-ORGE 91600

SAVIGNY SUR ORGE FRANCE
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258639.
60I

cabinet idrissi

STE ATLANTIC STRUCTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
 STE ATLANTIC STRUCTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 108 
قطعة ال3رج طريق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.38359
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (26 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«500.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (600.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (01 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8068.

61I

مكتب أ يال  ديجة

MS ELITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب أ يال  ديجة
شالع الجيش امللكي اقامة اي ان 
طابق 8 لقم 7 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
MS ELITE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
جبال االطلس زنقة الوئام طلبق 
االل�سي اقامة وسي ة  تطوان 

93000 تطوان  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

32337
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 MS (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ELITE
مخ3رة- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السريعة) -وجبات  ( متجرالحلويات)

-مطعم)-كافتيريا-)م ول الحفالت.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
طلبق) الوئام  زنقة  االطلس  جبال 
االل�سي اقامة وسي ة))تطوان)93000 

تطوان))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 160.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد مبالك أجانف):))80)حصة)

بقي ة)1.000)دلهم للحصة.
السيد مح د سعيد أجانف):))80 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.
السيد مح د هشام أجانف):))80 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.
 20 ( (: أجانف) وسي ة  السيدة 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.
السيدة صفاءأجانف):))20)حصة)

بقي ة)1.000)دلهم للحصة.
80)بقي ة) (: السيد مبالك أجانف)

1.000)دلهم.
السيد مح د سعيد أجانف):)80 

بقي ة)1.000)دلهم.
 80 (: السيد مح د هشام أجانف)

بقي ة)1.000)دلهم.
 20 (: أجانف) وسي ة  السيدة 

بقي ة)1.000)دلهم.
السيدة صفاء)أجانف):)20)بقي ة)

1.000)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أجانف  مبالك  السيد 
 27 شالع املهدي بن بالك فيال لقم)

93000)تطوان املغرب.
أجانف) سعيد  مح د  السيد 
عنوانه)ا))شالع))دي ولد سيدي باب)
 93000  39 لقم) فيال  الوالء) زنقة 

تطوان املغرب.
أجانف) هشام  مح د  السيد 
عنوانه)ا))شالع مح د الحنصلي لقم)

37  93000)تطوان املغرب.
السيدة وسي ة أجانف عنوانه)ا))
شالع أسو باعبد السالم اقامة جهان)
طابق)3)لقم)7 93000)تطوان املغرب.
أجانف عنوانه)ا)) السيدة صفاء)
شالع أسو با عبد السالم اقامة جهان)
طابق)2)لقم)8 93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

أجانف) سعيد  مح د  السيد 

عنوانه)ا))شالع))دي ولد سيدي باب)

 93000  39 لقم) فيال  الوالء) زنقة 

تطوان املغرب

أجانف) هشام  مح د  السيد 

عنوانه)ا))شالع مح د الحنصلي لقم)

37  93000)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاليخ)20)أكتوار)

2022)تحت لقم)2137.

62I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

BIO HYGIENE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC

 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

BIO HYGIENE SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة أم 

كلثوم شالع كينيا لقم 67 - 93150 

مرتيل املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.12819

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

 2022 أكتوار) (06 في) املؤلخ 

ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع  تم 

من) أي  دلهم») (810.000» قدله)

«2.190.000)دلهم»)إلى)«3.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاليخ)31)أكتوار)

2022)تحت لقم)2198.

63I
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ائت ائية املحاسبة

Chahb Fruits
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائت ائية املحاسبة

شالع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط لقم 18 ، 90000، طنجة 

املغرب
Chahb Fruits شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
  يس انجرة دائرة انجرة ع الة 

فحص أنجرة - 90000 فحص أنجرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
129027

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 Chahb(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Fruits
غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير الفواكه و الخضر.
مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
ع الة) انجرة  دائرة  انجرة    يس 
فحص أنجرة)-)90000)فحص أنجرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد شهبون عبد الخالق):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد شهبون عبد االله)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخالق) عبد  شهبون  السيد 
 95 لقم) القاهرة  شالع  عنوانه)ا))
08 93000)تطوان) 02)شقة) الطابق)

املغرب.
االله) عبد  شهبون  السيد 

 95 لقم) القاهرة  شالع  عنوانه)ا))

06 93000)تطوان) 02)شقة) الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الخالق) عبد  شهبون  السيد 

 95 لقم) القاهرة  شالع  عنوانه)ا))

08 93000)تطوان) 02)شقة) الطابق)

املغرب

االله) عبد  شهبون  السيد 

 95 لقم) القاهرة  شالع  عنوانه)ا))

06 93000)تطوان) 02)شقة) الطابق)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (12 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)255677.

68I

H.A ACCOUNTING GROUP

كنستريكسيون البرجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP

 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

كنستريكسيون ال3رجي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز زنيت 

لالع ال شالع مسلم تجزئة بوكال 

الطابق 3 الشقة لقم 18 باب دكالة 

مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

128899

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

كنستريكسيون ال3رجي.
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و االنشاءات و اع ال) متنوعة للبناء)

البستنة املتنوعة.
عنوان املقر االجت اعي):)مركز زنيت)
بوكال) تجزئة  مسلم  شالع  لالع ال 
باب دكالة) (18 الشقة لقم) (3 الطابق)

مراكش)-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الغاني ال3رجي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ال3رجي) الغاني  عبد  السيد 
تنزولين) املخزن  قصبة  ( عنوانه)ا))

زاكولة)47000)زاكولة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
ال3رجي) الغاني  عبد  السيد 
تنزولين) املخزن  قصبة  ( عنوانه)ا))

زاكولة)47000)زاكولة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (18 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)9638.
65I

STE DAK IFNI

 STE BZAYOU RECYCLAGE
SUD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA(MAROC، 73000

maroc الدا لة
 STE BZAYOU RECYCLAGE SUD

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الصناعي لقم 1188 الدا لة. 

الدا لة املغرب  73000 الدا لة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

22351

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 BZAYOU RECYCLAGE SUD

.SARL AU

o)تسويق) (: غرض الشركة بإيجاز)

قطع الغيال املستع لة والخردة.

التدوير) وإعادة  والج ع  الفرز  (o

النفايات) واملعالجة:) واالستعادة 

والتعبئة) (، واملنزلية) الصناعية 

واملواد) (، املعدنية) والخردة  (،

البالستيكية.

o)استعادة النفايات املصنفة.

بشكل) املعادن  و ردة  نفايات  (o

عام..

الحي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الدا لة.) (1188 لقم) الصناعي 

الدا لة)) (73000 ( املغرب) الدا لة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بزيو) مصطفى  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) بزيو  مصطفى  السيد 
املسيرة)01)زنقة جبل سروى لقم)20 

الدا لة.)73000)الدا لة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد مصطفى بزيو)
املسيرة)01)زنقة جبل سروى لقم)20 

الدا لة.)73000)الدا لة املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
غشت)2022)تحت لقم)1809/2022.

66I

NEW CONSULTING INVEST

RYAD FIDUCIAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NEW CONSULTING INVEST
حي املطال شالع 80 ع الة املسجد 
الكبير الشقة لقم 7 ، 62010، 

الناظول املغرب
RYAD FIDUCIAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 13 شالع 

مكة حي لعري الشيخ - 62000 
الناظول املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.8861

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 
شركة) (RYAD FIDUCIAIRE حل)
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مكة) شالع  (13 اإلجت اعي) مقرها 
الناظول) (62000 (- الشيخ) لعري  حي 
بالقانون) التزاما  ل:) نتيجة  املغرب 
مهنة) بتنظيم  املتعلق  (12.127 لقم)
املحاسب املعت د و احداث املنظ ة)

املهنية لل حاسبين املعت دين.
و عين:

و) أشركي  ( لشيد) السيد)ة))
البيضاء)) الدال  شالع  (39 عنوانه)ا))
62010)الناظول املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
 13 وفي) (2022 أكتوار) (31 بتاليخ)
شالع مكة حي لعري الشيخ)-)62000 

الناظول))املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)4703.
67I

DELIVEX.MA

DELIVEX.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DELIVEX.MA
 AV(MERS(SULTAN(APT 3 26

 ETG 1 ، 20130، CASABLANCA
MAROC

DELIVEX.MA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان الطابق األول شقة 3 
- 20130 الدال البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.36745
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (05 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
لأس الها) مبلغ  ( (DELIVEX.MA
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
شالع مرس السلطان) (26 اإلجت اعي)
الطابق األول شقة)3 - 20130)الدال)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم وجود)

أفاق لنشاط املؤسسة.
و حدد مقر التصفية ب)26)شالع)
مرس السلطان الطابق األول شقة)3 

- 20130)الدال البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) طويل  ( إسالم) السيد)ة))
عنوانه)ا))02)حي كطالن شالع البحر)
  93150  5 زنقة) املتوسط  األبيض 
مرتيل)))املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888255.

68I

STE DAK IFNI

 STE CHERIF DAK FISH SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAK IFNI

 HAY OUM TOUNSI DAKHLA

 MAROC HAY OUM TOUNSI

 ،DAKHLA(MAROC، 73000

maroc الدا لة

  STE CHERIF DAK FISH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسيرة 

03 زنقة تانسيفت لقم 11 الدا لة. 

الدا لة املغرب  73000 الدا لة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

22933

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHERIF DAK FISH SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):))الصيد

)تجالة عامة)،)استيراد)/)تصدير
)نقل البضائع نيابة عن ار رين
ومعالجة) وتخزين  شراء) (
وتج يد وتسويق أي نوع من املنتجات)

الس كية والبحرية..

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 11 لقم) تانسيفت  زنقة  (03 املسيرة)
 73000 ( املغرب) الدا لة  الدا لة.)

الدا لة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الشريف) علي  مح د  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشريف) علي  مح د  السيد 
زنقة) (03 املسيرة) حي  عنوانه)ا))
 73000 الدا لة.) (11 تانسيفت لقم)

الدا لة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف) علي  مح د  السيد 
زنقة) (03 املسيرة) حي  عنوانه)ا))
 73000 الدا لة.) (11 تانسيفت لقم)

الدا لة))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (27

.1794/2022
69I

aice compta

YAN SHIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
YAN SHIP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

كل ي ة إقامة لو لوفغ لقم اإلقامة 
653 الطابق 8 الشقة لقم 11 

البيضاء 20000 البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

560121
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 YAN (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SHIP
غرض الشركة بإيجاز):)-)تاجر

الذي يقوم) الوسيط  أو  التاجر  (-
باالستيراد والتصدير.

زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لوفغ لقم اإلقامة) لو  إقامة  كل ي ة 
 11 لقم) الشقة  (8 الطابق) (653

البيضاء)20000)البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد اح د لفيق)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: الركاوي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لفيق  اح د  السيد 
ليساسفة)3)بلوك س لقم)82 20190 

البيضاء))املغرب.
عنوانه)ا)) الركاوي  مح د  السيد 
أ ع الة) (02 حي السالم اليسر م س)
11)شقة)17)االلفة))20202)البيضاء))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لفيق  اح د  السيد 
ليساسفة)3)بلوك س لقم)82 20190 

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) الركاوي  مح د  السيد 
أ ع الة) (02 حي السالم اليسر م س)
11)شقة)17)االلفة))20202)البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)843764.
70I

STE DAK IFNI

 STE SHERIF PESCA SUD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA(MAROC، 73000

maroc الدا لة
 STE SHERIF PESCA SUD SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسيرة 

03 زنقة واد تانسيفت لقم 10 
الدا لة. الدا لة املغرب  73000 

الدا لة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
22939

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SHERIF PESCA SUD SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):))الصيد
)تجالة عامة)،)استيراد)/)تصدير
)نقل البضائع نيابة عن ار رين
ومعالجة) وتخزين  شراء) (
وتج يد وتسويق أي نوع من املنتجات)

الس كية والبحرية..
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تانسيفت لقم) واد  زنقة  (03 املسيرة)
10)الدا لة.)الدا لة املغرب))73000 

الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

الشريف)) مح ود  اح د  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشريف)) مح ود  اح د  السيد 
واد) زنقة  (03 املسيرة) عنوانه)ا))
 73000 ( الدا لة) (10 تانسيفت لقم)

الدا لة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف) مح ود  اح د  السيد 
واد) زنقة  (03 املسيرة) عنوانه)ا))
 73000 الدا لة.) (10 تانسيفت لقم)

الدا لة))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (27

.1796/2022
71I

ACCOUNTING(&(CONSULTING(COMPANY

PHINN INNOVATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

مكاتب املدينة 3، زنقة أصيال، 
الطابق الخامس، مكتب لقم 65، 
أطلس املدينة الجديد - فاس. ، 

30000، فاس املغرب
 PHINN INNOVATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 
أشرف لقم 82 ،  طابق 6 شالع عبد 
الكريم بنجلون فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.72.835

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (26 في) املؤلخ 

املصادقة على):
مح د ادزيري) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة))اي ان)

شرايبي بتاليخ)26)شتن3ر)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوار) (18 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5532/22.

72I

ع ر بلغريب

HYDRO CONCEPT-

INGENIERIE ET CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

ع ر بلغريب

75 شالع الحسي ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 

فاس املغرب

 HYDRO CONCEPT-INGENIERIE

ET CONSEIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي ع الة لقم 

2 شقة 13 الطابق 8 زنقة الي ن - 

30000 فاس املغرب.

تقليص هدف الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

68191

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)19)أكتوار)2022)تم حذف)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

NEGOCIANT -

 ENTREPRENEUR DE-

 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8895/2022.

73I
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FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

WE ARE DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES
 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1( ENTRE( SOL( N°5( ،( 93040،

TETOUAN MAROC
شركة) (WE ARE DIGITAL
طول) املحدودة)في  املسؤولية  ذات 

التصفية)
تجزئة) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 -  553 لقم) مصر  شالع  السواني 

93000)تطوان املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي)
.28467

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ لأس الها) ( (WE ARE DIGITAL
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
اإلجت اعي تجزئة السواني شالع مصر)
املغرب) تطوان  (93000  -  553 لقم)
نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف الذي)

أنشأت له الشركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  553 لقم) مصر  شالع  السواني 

93000)تطوان املغرب.)
و عين:

و) الجبالي  ( جهان) السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة السواني شالع مصر)
املغرب) تطوان  (93000  553 لقم)

ك صفي))ة))للشركة.
و) الجبالي  ( سلوى) السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة السواني شالع مصر)
املغرب) تطوان  (93000  553 لقم)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاليخ)31)أكتوار)

2022)تحت لقم)2196.
74I

MOUSSAOUI HAJJI

LUPO ENERGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

LUPO ENERGIES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

اللة ياقوت و زنقة العرعال  ع الة 9 

إقامة جاليز الطابق الرابع شقة 17, 

الدالالبيضاء - 20000 الدالالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

559859

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 LUPO (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.ENERGIES

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة هو:

-)توزيع ونقل املنتجات البترولية);

الوقود) أو  الوقود  في  التجالة  (-

السائل والزيوت والشحوم الصناعية)

واملشتقات) املنتجات  من  وغيرها 

امل اثلة);

-)صيانة محطات الخدمة);

لج يع) (، النقل بج يع أشكاله) (-

عنا) نيابة  واملواد  والسلع  املنتجات 

ونيابة عن ار رين);

-)أع ال مختلفة.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 9 اللة ياقوت و زنقة العرعال))ع الة)
 ,17 إقامة جاليز الطابق الرابع شقة)
20000)الدالالبيضاء) الدالالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لكادي) أناس  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 12 السيد أناس لكادي عنوانه)ا))
إقامة)) الخطابي  السالم  عبد  زنقة 
الدال البيضاء.) (3 شقة) (2 منى طابق)
امل لكة) الدالالبيضاء) (20000

املغراية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 12 السيد أناس لكادي عنوانه)ا))
إقامة)) الخطابي  السالم  عبد  زنقة 
الدال البيضاء.) (3 شقة) (2 منى طابق)
20000)الدالالبيضاء)امل لكة املغراية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاليخ) ( البيضاء) بالدال  التجالية 

تحت لقم)-.

75I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 HB EDUCATION PRIVE
TETOUAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير السنة املالية

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
 HB EDUCATION PRIVE

TETOUAN «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: محج باليتز 
حي تاسياست الرميالت - 93150 

مرتيل املغرب.

«تغيير السنة املالية»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.24937

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)21)شتن3ر)2022

 01 إلى) املالية:) تقرل تغيير السنة 

شتن3ر إلى)31)غشت.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بتطوان))بتاليخ)18)أكتوار)

2022)تحت لقم)2115.

76I

الركيبي

SHOP MEN DAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الركيبي

كل يم ، 81000، كل يم املغرب

SHOP MEN DAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

القصبة لقم 62 كل يم - 81000 

كل يم املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.2235

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (12 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SHOP MEN ذات الشريك الوحيد)

DAR))مبلغ لأس الها)100.000)دلهم)

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي القصبة)
كل يم) (81000 (- كل يم) (62 لقم)

املغرب نتيجة ل):)صعواات مالية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 81000 (- كل يم) (62 لقم) القصبة 

كل يم املغرب.)

و عين:

و) الخ ي�سي  ( ( هشام) السيد)ة))

شالع موالي عبدالرح ان) عنوانه)ا))
 81000 كل يم) (74 لقم) (08 زنقة)

كل يم املغرب ك صفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بكل يم) االبتدائية 

2022)تحت لقم)815.

77I

AIT TAQI MOULAY SAID

FOLCUT
إعالن متعدد القرالات

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV(TARIK(IBN(ZIAD(N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

FOLCUT «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 47 
حي مغوغة طبشيشة  ب الطابق 

االل�سي - - طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.118613

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2021

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لحالي)) لطيفة  السيدة  تفويت  تم 
1000حصة اجت اعية لفائدة للسيد)

يوسف الغيالني.
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيدة)) املسيرة  استقالة  قبول  تم 
لطيفة لحالي وتعيين السيد يوسف)
الغيالني مسيرا وحيدا للشركة ملدة)

غير محدودة.
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تم تغيير تس ية الشركة من)«غيالب»)

الى«)فولكات».
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحويل املقر االجت اعي للشركة الى)
مغوغة) حي  (47 لقم) التالي:) العنوان 
طبشيشة))ب الطابق االل�سي،)طنجة.
قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تم تعديل القانون األسا�سي للشركة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)13:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد يوسف الغيالني مسيرا)

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
فولكات) (» التس ية:) الشركة  تح ل 
شركة دات املسؤولية املحدودة من)

شريك وحيد».
بند لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الغرض االسا�سي لشركة هو:))تص يم)
وتصنيع ارالت واألنظ ة الصناعية،)
الصيانة الصناعية وتقديم) التجالة،)

الخدمات واألع ال املتنوعة......
بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
عنوان املقر االجت اعي للشركة هو:)
ب) ( طبشيشة) مغوغة  حي  (47 لقم)

الطابق االل�سي،)طنجة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2021)تحت لقم)247559.

78I

CHICHAOUA GESTION

YAHIA AUTO SCAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ، .

YAHIA AUTO SCAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي مرأب لقم 
78 مركب الخزلان طريق أكادير  - 
81000 شيشاوة امل لكة املغراية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
2285

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 YAHIA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.AUTO SCAN
غرض الشركة بإيجاز):)-)ميكانيكي
اكسسوالات) و  أجزاء) بيع  (-

السيالات
-)تجالة

-)استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجت اعي):)مرأب لقم)
(- ( مركب الخزلان طريق أكادير) (78

81000)شيشاوة امل لكة املغراية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العوني) زكرياء) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العوني  زكرياء) السيد 
81000)شيشاوة امل لكة) حي النهضة)

املغراية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العوني  زكرياء) السيد 
81000)شيشاوة امل لكة) حي النهضة)

املغراية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)660/2022.
79I

th

M&H NORD SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

th
63 تجزئة الفرح ,الطابق الثاني لقم 
08 حي الجيرالي ، 90000، طنجة 

املغرب
M&H(NORD(SARL(AU شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
العزيزية شالع امل لكة العراية 
السعودية  لقم 20 الطابق 3  - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.121853

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 20)غشت) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (M&H( NORD( SARL( AU
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
العزيزية) اقامة  اإلجت اعي  مقرها 
شالع امل لكة العراية السعودية))لقم)
20)الطابق)3  - 90000)طنجة املغرب))

نتيجة ل):)فشل املشروع.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العراية) امل لكة  شالع  العزيزية 
 -   3 الطابق) (20 لقم) السعودية 

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) الي ون  ( مح د) السيد)ة))
قطعة) املالك  عبد  تجزئة  عنوانه)ا))
املغرب)) طنجة  (90000 ط1   (28

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (19 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)11681.
80I

AFRINORTH LOGISTICS

 SAYA سايا لوجيستيك
LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AFRINORTH LOGISTICS
 LOTS(SANAE 2 RUE 5 N°9 ،

90000، TANGER(MAROC
 SAYA LOGISTICS سايا لوجيستيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة  
سناء 2 زنقة لقم 9 محل لقم 2 
طنجة - 90000  طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

131515

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

سايا) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAYA LOGISTICS(لوجيستيك

النقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.

تجزئة)) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 2 لقم) محل  (9 لقم) زنقة  (2 سناء)

طنجة)-)90000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد الزياني):))750)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 250 ( (: الرمبوق) يحيى  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزياني  سعيد  السيد 
 18 لقم) (153 زنقة) بطوطة  ابن  حي 

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الرمبوق  يحيى  السيد 
تجزئة))سناء)2)زنقة)5)لقم)9  90000 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الزياني  سعيد  السيد 
 18 لقم) (153 زنقة) بطوطة  ابن  حي 

90000)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (21 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258597.

81I

fiduciairehakimi

 IBN AMAR إبن عمار إموبيليي
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciairehakimi
88.شالع مح د الخامس ع الة 
قي�سي لقم 6 ، 60000، وجدة 

املغرب
 IBN AMAR إبن ع ال إموايليي

IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة ب 18 
حي الجوهرة لقم 13 وجدة - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
80163

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 IBN AMAR إموايليي) ع ال  إبن 

.IMMOBILIER
(: الغرض) (: غرض الشركة بإيجاز)

منعش عقالي-)أشغال البناء.
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- وجدة) (13 حي الجوهرة لقم) (18 ب)

60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
علي) مح د  الطاهر  بن  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
علي) مح د  الطاهر  بن  السيد 
الجوهرة) حي  (18 ب) زنقة  عنوانه)ا))

لقم)13  60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
علي) مح د  الطاهر  بن  السيد 
الجوهرة) حي  (18 ب) زنقة  عنوانه)ا))

لقم)13  60000)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1705.
82I

PRESCOF

 AMEUBLEMENT
CHEKROUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
 AMEUBLEMENT CHEKROUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 362 
أزهرون 2 - 18020 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.27855

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (13 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
  AMEUBLEMENT CHEKROUNE
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
 362 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 
أزهرون)2 - 18020)القنيطرة املغرب)

نتيجة ل):)تصفية ودية.
 362 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
أزهرون)2)دكان)2 - 18020)القنيطرة)

املغرب.)
و عين:

و) شقرون  ( مح د) السيد)ة))
 18020  2 أزهرون) (362 عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)93162.
83I

global compta et conseils

MAMA MON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 MAMA MON
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
 2022 ( ابريل) من  (07 في) املؤلخ 
الحالي) االجت اعي  املقر  تحويل  تم 
مكتب) كستيالل  بالص  من  للشركة 
طنجة)) (33 2مكتب) الطابق) الفرابي 
الى محطة القطال طنجة محل لقم ط)

22)طنجة.)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجالية بطنجة بتاليخ)12)من غشت)

2022)تحت لقم)7274. 
ب ثابة مقتطف وايان:

88I

مكتب املحاسبة الفا�سي

ALUMINIUM AVIATION
إعالن متعدد القرالات

مكتب املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة لقم 8 ، 

93000، تطوان املغرب
ALUMINIUM AVIATION  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 

مرتيل ، املنطقة الصناعية لقم 78 ، 
79 و 80 - 93000 تطوان املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.7189
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)16)دجن3ر)2022
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تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

لفائدة) االجت اعية  الحصص  وهب 

السيدة لشيدة اشعاش)

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر االجت اعي لشركة)

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
لفع لأس ال الشركة من)000 000 2  

دلهم إلى))000 200 2)دلهم)

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام االسا�سي البند لقم)8،)

6)و)7 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

(، مرتيل) طريق  (: االجت اعي) املقر 

املنطقة الصناعية لقم)78)،)79)و)80 

تطوان

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مح د) السيد  مساه ة  (: املساه ة)

السيدة) دلهم،) (220  000 لبادي ب)

اي ان لبادي)000 352)دلهم)،))السيد)

عادل لبادي)000 352)دلهم،)السيد)

طالق لبادي)000 352)دلهم)،)السيد)

امين لبادي)000 352)دلهم)،))السيدة)

منى لبادي)000 352)و السيدة لشيدة)

اشعاش)000 220)دلهم))

على) ينص  الذي  (:7 لقم) بند 
تحديد) (: لأس مال االجت اعي) مايلي:)

الراس املال في)00. 000 200 2)دلهم)

200 2)حصة اجت اعية) مقس ة الى)

حسب) ( للحصة) دلهم  (1000

مح د) السيد  (: التالية) الحصص 

اي ان) السيدة  (، حصة) (220 لبادي)

عادل) السيد  (، حصة) (352 لبادي)

لبادي)352)حصة السيد طالق لبادي)

352)حصة)،)السيد امين لبادي)352 

 352 لبادي) منى  السيدة  (، حصة)

اشعاش) لشيدة  السيدة  و  (، حصة)

220)حصة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2015)تحت لقم)00020.

85I

fiduciaire(amaali(sarl((ائت انية امعلي ش.م.م

MJS FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت انية امعلي ش.م.م
amaali sarl

لقم 31  الطابق االول  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80080، اكادير املغرب
MJS FRUITS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 
8 ع الة 27 اقامة تيكيمي شالع 

الجيش امللكي اكادير - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
38307

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2018 شتن3ر) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 MJS (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FRUITS
-1ادالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 2- الزلاعية) ( و استغالل املحاصيل)

تصدير واستيراد الخضر و الفواكه.
 8 شقة) (: عنوان املقر االجت اعي)
ع الة)27)اقامة تيكيمي شالع الجيش)
امللكي اكادير)-)80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 200.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
املهدي) مح د  جريد  ( السيد)
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (2.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املهدي) مح د  جريد  ( السيد)
اقامة) (27 ع الة) (8 شقة) عنوانه)ا))
اكادير) امللكي  الجيش  شالع  تيكيمي 

80000)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي) مح د  جريد  ( السيد)
اقامة) (27 ع الة) (8 شقة) عنوانه)ا))
اكادير) امللكي  الجيش  شالع  تيكيمي 

80000)اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (18 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2018)تحت لقم)79388.
86I

لمزي لالستشالات

EL BEYSUD IMPORTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

لمزي لالستشالات
شالع 28 نون3ر ع الة ح دي ولد 

الرشيد الطابق لقم 01 شقة لقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب
 EL BEYSUD IMPORTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : الحي 
الحجري لقم 288 العيون - 70000 

العيون املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.35551

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 
 EL BEYSUD IMPORTATION حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
لأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
 288 لقم) الحجري  الحي  اإلجت اعي 
املغرب) العيون  (70000 (- العيون)

نتيجة لقفل الشركة.
و عين:

و) البيض  ( مح د) السيد)ة))
 128 لقم) الع ران  تجزئة  عنوانه)ا))
الناظول) (62000 الناظول) سلوان 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
الحي) وفي  (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)
 70000(- العيون) (288 الحجري لقم)

العيون املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3280/2022.
87I

EL MARSA CONSEIL

SUD GROWTH T.D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شالع ادليس االول لقم الدال 193 ، 

70000، العيون املغرب
SUD GROWTH T.D شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم ي 
1066 مدينة 25 مالس العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
83611

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 SUD (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GROWTH T.D
تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخالج:
املرجل) (، املعدنية) أع ال البناء) (•

،)األنابيب.
بالبالستيك) الطالء) أع ال  (•

واملطاط.
امليكانيكية) الصيانة  أع ال  (•

والكهراائية واألجهزة.
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•التركيبات الكهراائية.

الطاقة) منشآت  على  الع ل  (•

الش سية.

•)صيانة الكهرااء)واالتصاالت.

•)التجالة الوطنية والدولية.

بيع املعدات الصناعية األ رى) (•

بالج لة

معدات) وتسويق  وايع  شراء) (•

الك بيوتر) وأجهزة  املكاتب  ومعدات 

املكتبي) واألثاث  املكتبية  واللوازم 

واملعدات.

املعلومات) تكنولوجيا  شبكات  (•

وأع ال البناء) واالتصاالت والكهرااء)

العامة والخدمات املتنوعة.

•)واصولة أعم)،)ج يع الع ليات)

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجالية 

تكون) قد  التي  العقالية  أو  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بواحدة أو أ رى من الع ليات املشال)

بطريقة تسهل أو تعزز) (، إليها أعاله)

بأي شكل) (، أو تطول نشاط الشركة)

من األشكال في الشركات التي تسعى)

لتحقيق أهداف م اثلة أو ذات صلة.

تنظيف وصيانة املباني العامة) (•

واملطالات) واملصانع  والخاصة 

واملوانئ واأللصفة واألوتاد والتأسيس)

واإلدالة.

معدات) وتسويق  وايع  شراء) (•

الك بيوتر) وأجهزة  املكاتب  ومعدات 

املكتبي) واألثاث  املكتبية  واللوازم 

واملعدات.

•)توليد وتركيب أي نظام تكييف)

أو تدفئة.

•)توليد املولدات وتركيب وصيانة)

االنالة العامة.

الكهراائية) التركيبات  أع ال  (•

واملتوسط))) املنخفض  الجهد  ذات 

والجهد العالي.

الكهراائية) املحركات  لف  (•

ومحوالت الجهد املنخفض.

الضخ) أنظ ة  وصيانة  تركيب  (•

املركزية الستخدامات الري.

•)صيدلية)،)أجهزة)،)أدوات صحية)

فوالذ) (، منتجات معدنية) (، أدوات) (،

 اص)،)منتجات كي اوية.

لج يع) والدولي  املحلي  النقل  (•

البضائع.

لج يع) العام  والتاجر  التجالة  (•

ونصف) الصنع  التامة  املنتجات 

من ج يع األنواع وج يع) (، املصنعة)

األصول.

•)استيراد وتصدير ج يع املنتجات)

والسلع واألشياء)واملواد من أي نوع)،)

من) (، نصف مصنعة أو تامة الصنع)

نيابة عن الشركة أو) ،)سواء) أي نوع)

ألي شخص طبيعي أو اعتبالي آ ر..

الرقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- مالس العيون) (25 مدينة) (1066 ي)

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

الكيتوف) العينين  ماء) السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.

(: الكيتوف) العينين  ماء) السيد 

100000)بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكيتوف) العينين  ماء) السيد 

حي الفتح شالع بولسعيد) عنوانه)ا))
العيون) (70000 ( العيون) (128 لقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكيتوف) العينين  ماء) السيد 

حي الفتح شالع بولسعيد) عنوانه)ا))
العيون) (70000 ( العيون) (128 لقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (01 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3208/2022.

88I

ديوان موثق األستاذ علي الراوي

SOLAR LOG C 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

ديوان موثق األستاذ علي الراوي
268، شالع الوازيس، إقامة 

النرجس، الطابق االول، لقم 8، 
الدال البيضاء، املغرب ، 20250، 

الدال البيضاء املغرب
SOLAR LOG C 3 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي املح دية 
دوال والد سيدي عزوز سيدي مو�سى 
بن علي - 28810 املح دية  املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.17203
الوحيد الشريك  قرال   ب قت�سى 
تم) (2020 يوليوز) (30 في) املؤلخ 
ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع 
أي) دلهم») (9.000.000» قدله)
إلى) دلهم») (1.000.000» من)
طريق) عن  دلهم») (10.000.000»
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

غشت)2020)تحت لقم)898.

89I

Auditing consulting house

BAYTIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auditing consulting house
 Immeuble(A, angle(bd(Rahal
 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,
 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

BAYTIMEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  إقامة 

بري ا املكتب 105 الشقة 16 الطابق 

3 ملتقى مصطفى املعاني و 11يناير، 

الدال البيضاء. - 20000 الدال 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561253

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BAYTIMEX

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

املنتجات) ج يع  وتسويق  وتصدير 

نوع) أي  من  النهائية  وشبه  النهائية 

ب ا في ذلك األدوات املنزلية وأدوات)

والح ام) واإلكسسوالات  املطبخ 

وديكول املنزل)،و سلع وأدوات البازال)

من ج يع األنواع)؛

-)التجالة التقليدية واإللكترونية)،)

وشراء)وايع وتسويق ج يع املنتجات)

البضائع) الخدمة)) أو  )البضائع 

أو) (/ و) التقليدية  بالوسائل  واملواد 

اإللكترونية)؛

-)املشالكة في املناقصات الوطنية)

والدولية)؛

وتن يتها) الدولية  التجالة  تعزيز  (-

وتحقيقها)؛

التعاقد والت ثيل مع الشركات) (-

في املغرب والخالج)؛

ج يع املعامالت) (، وبشكل أعم) (-

والصناعية) واملالية  التجالية 

املنقولة) وغير  املنقولة  وامل تلكات 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألشياء)املذكولة أعاله أو التي يحت ل)

أن تعزز تن يتها..
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إقامة) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
بري ا املكتب)105)الشقة)16)الطابق)
3)ملتقى مصطفى املعاني و)11يناير،)
الدال) (20000 (- البيضاء.) الدال 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
بوتزلزايت) الحفيظ  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوتزلزايت) الحفيظ  عبد  السيد 
الخير) ألض  تجزئة  (73 عنوانه)ا))
الدال) الشق  عين  السفلي  الطابق 

البيضاء)20000)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوتزلزايت) الحفيظ  عبد  السيد 
الخير) ألض  تجزئة  (73 عنوانه)ا))
الدال) الشق  عين  السفلي  الطابق 

البيضاء)20000)البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)36880.
90I

fiduciaire(amaali(sarl((ائت انية امعلي ش.م.م

ARCHI TOURS
إعالن متعدد القرالات

 fiduciaire  ائت انية امعلي ش.م.م
amaali sarl

لقم 31  الطابق االول  شالع االمام 
البخالي   ايراك بوالكان اكادير ، 

80080، اكادير املغرب
ARCHI TOURS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي:  لقم 67 
تجزئة النخيل بيوكرى  - 87100 
ع الة  شتوكة ايت باها  املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي:  

.23511

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)15)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
-1ميكانيك) الى) ( تغيير نشاط الشركة)
و اصالح السيالات)-2غسل السيالات)

-3التجالة الحرة)
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 ARCHI من) الشركة  تس ية  تغيير 

ARCHI AUTOTECH(إلى(TOURS
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بانزكان)

2021)تحت لقم)1271.

91I

marrakech(finance

SELLING M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech(finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
SELLING M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنيت 

بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكال 
الطابق الثالث شقة لقم 18 باب 
دكالة  - 80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130369
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SELLING M

مدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقالات.

زنيت) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكال)
باب) (18 لقم) شقة  الثالث  الطابق 

دكالة))-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
90)حصة) ( (: السيدة حنان لقيبة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 la société MB الشركة)
CONSULTING  :  10)حصة بقي ة)

100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حنان لقيبة عنوانه)ا))80 

شالع بير�سي))75012)باليس فرنسا.
 la société MB الشركة)
CONSULTING))عنوانه)ا))80)شالع)

بير�سي))75012)باليس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان لقيبة عنوانه)ا))80 

شالع بير�سي))75012)باليس فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181088.
92I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ZINNIA PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 8EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ZINNIA PROD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 172 
تجزئة ش س املدينة الشطر الرابع 

الطابق االول مكتب لقم 01 - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130197

 06 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ZINNIA PROD
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت) الخدمات)تنظيم  تسيير  في 

الفنية)

تاجير املعدات لل ناسبات

تجالة

 172 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الرابع) الشطر  املدينة  تجزئة ش س 

الطابق االول مكتب لقم)01 - 80000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 380 ( (: ( اداحيا) ماجدة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

330)حصة) ( (: ( السيدة امال ايكي)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
فغراوي)) الزهراء) فاط ة  السيدة 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (330   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ماجدة اداحيا عنوانه)ا))

 01 اقامة املنال ع الة البنفسج لقم)

مراكش)) (80000 ( البيضاء) طريق 

املغرب.

عنوانه)ا)) ايكي  امال  السيدة 

 80000 ( القصبة) الرحالة  دلب  (8

مراكش املغرب.
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فغراوي) الزهراء) فاط ة  السيدة 
القنالية)) العرصة  دلب  (8 عنوانه)ا))

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ماجدة اداحيا))عنوانه)ا))
 01 اقامة املنال ع الة البنفسج لقم)
مراكش) (80000 ( البيضاء) طريق 

املغرب
عنوانه)ا)) ايكي  امال  السيدة 
 80000 ( القصبة) الرحالة  دلب  (8

مراكش املغرب
فغراوي) الزهراء) فاط ة  السيدة 
القنالية)) العرصة  دلب  (8 عنوانه)ا))

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
28)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180859.

93I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE RAYAN RIF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع الة نوميديا شالع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

STE RAYAN RIF SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
اجاليلة ج اعة بني فتح  - 35000 

تازة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.4745

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 26)شتن3ر) املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ادلفات حكيم))ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)300.

98I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

DEUX FONTAINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 8EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
DEUX FONTAINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 82 دلب 
موالي عبد هللا بن حساين تجزئة 
لقصول  - 80030 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130279
 17 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 DEUX (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.FONTAINES
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخدمات)الفنادق,منازل) تسيير  في 

الضيافة,لياض).
دلب) (82 (: عنوان املقر االجت اعي)
تجزئة) حساين  بن  هللا  عبد  موالي 

لقصول))-)80030)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيدة كالولين شوستر)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد جان جان ويستفال):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كالولين شوستر عنوانه)ا))
 AM( SUDPARK( 14,52477
 ALSDORF 50968 ALSDORF

املانيا.
ويستفال) جان  جان  السيد 
 AM SUDPARK عنوانه)ا))
 14,52477( ALSDORF( 50968

ALSDORF)املانيا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كالولين شوستر عنوانه)ا))
 AM( SUDPARK( 14,52477
 ALSDORF 50968 ALSDORF

املانيا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)180958.
95I

FLASH ECONOMIE

 CONCEPTION PIECE
ELOUAFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONCEPTION PIECE ELOUAFI »
»

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

العرفي) العقد  ب قت�سى  (– (I
 21 يوم) البيضاء،) بالدال  املؤلخ 
أكتوار)2022،)ت ت صياغة القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)
السيد) طرف  من  وحيد،) بشريك 
الجن�سي،) مغربي  بنسا�سي،) يوسف 
 1997 يناير) (13 (: يوم) املولود 
تجزئة) (،100 القاطن ب) بالجديدة،)
برشيد،) (– السوالم) السوق القديم،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.WA239718(:(عدد
لها الخصائص التالية:

 CONCEPTION» التس ية:) (•
 »PIECE ELOUAFI

من) الغرض  الهدف:) (•
الشركة هو القيام في كل من املغرب)

والخالج ب ا يلي:

غيال) قطع  ج يع  تسويق  (-

السيالات والدلاجات النالية.

صيانة وإصالح وتركيب وإنتاج) (-

ج يع املعدات الزلاعية والصناعية.

والتدليب) الدلاسات  ج يع  (-

واإللساليات) والس سرة  والت ثيل 

والع والت املتعلقة بغرض الشركة.

الع ليات) ج يع  عام،) وبشكل 

التجالية والصناعية واملالية املتعلقة)

كلًيا أو) بشكل مباشر أو غير مباشر،)

أو) املحددة  األشياء) من  بأي  جزئًيا،)

بأي أشياء)م اثلة أو ذات صلة.

•)املقر االجت اعي:)167،)شالع عبد)

الطابق) (،A الي امة) إقامة  املومن،)

األول،)الرقم)2،)الدال البيضاء.

ابتداءا) سنة  (99 مدة الشركة:) (•

من تاليخ تأسيس الشركة.

حدد) الشركة:) لأس ال  (•

ألف) مائة  مبلغ  في  الشركة  لأس ال 

ألف) دلهم موزعة على  ((100.000(

فئة) من  اجت اعية  حصة  ((1.000(

الواحدة) للحصة  دلهم  ((100( مائة)

مكتتبة كلها نقدا ومحرلة كليا،)باسم)

يوسف) السيد  الوحيد،) الشريك 

بنسا�سي.

اإلدالة:)عهد تسيير الشركة) (•

الى السيد يوسف) ملدة غير محدودة،)

املولود) الجن�سي،) مغربي  بنسا�سي،)

بالجديدة،) (1997 يناير) (13 (: يوم)

السوق) تجزئة  (،100 ب) القاطن 

القديم،)السوالم)–)برشيد،)الحاملة)

(: عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 .WA239718

السنة الجبائية:)من فاتح يناير) (•

إلى غاية)31)دجن3ر.

II)–)تم اإليداع القانوني باملحك ة)

يوم) (، البيضاء) بالدال  التجالية 

(: الرقم) تحت  (،2022 أكتوار) (31

883966،)وسجلت الشركة بالسجل)

التجالي في نفس اليوم)،)تحت الرقم)

.560859 :

96I



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21678

PAIN PAR BERENICE

DATAIKYO SARL
إعالن متعدد القرالات

DATAIKYO

128 زنقة العرعال طابق لقم 2 

مكتب لقم 6 ، 22000، الدال 

البيضاء املغرب

DATAIKYO SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 128 زنقة 

العرعال طابق لقم 2 مكتب لقم 6 - 

22000 الدال البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.538585

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)29)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

الشركة:) لأس ال  لفع  لقم  قرال 

لقم) قرال  مايلي:) على  ينص  الذي 

ينص) الذي  الشركة:) لأس ال  لفع 

تم لفع لأس ال الشركة) على مايلي:)

أي من) دلهم») (25.000» ب بلغ قدله)

 125.000» إلى) دلهم») (100.000»

تقديم حصص) (: عن طريق) دلهم»)

100)دلهم) نقدية بقي ة اس ية تبلغ)

يبلغ) إصدال  بسعر  الواحدة  للحصة 

دلهم) (7900 منها) (( دلهم) (8000

كعالوة إصدال)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

 100.000» أي من) دلهم») (25.000»

لفائدة) إلى)«125.000)دلهم») دلهم»)

السيد  الد املودني

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)35833.

97I

FLASH ECONOMIE

TAHA TRAITEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 « TAHA TRAITEUR » 
 شركـة محدودة املسؤولية   

الرأس ـال االجت ـاعي:  80.000 دلهـم 
زنقة 11 الرقم 3 الطابق األل�سي 

شالع ابن تاشفين حي حكم 2 الدال 
البيضاء.

 20 بتاليخ) الشركاء) من  بقرال 
/06/2022،)تقــرل ما يلي:)

للشركة) املسبقة  التصفية  (-
املذكولة أعاله.)

سعيد) بوعدل  ( ( السيد) تعيين 
ك صفي للشركة املذكولة ا عاله.)

بكتابة) القانـوني  اإليـداع  تم 
التجالية) باملحك ة  الضبط 
 25/10/2022 بتاليخ) بالدالالبيضاء)

تحت لقم)883131.

98I

FLASH ECONOMIE

PROMO COSENZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد  

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)
21)اكتوار)2022),)تم تأسيس شركة)
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
 PROMO» (: التس ية)

 COSENZA» S.A.R.L. A.U
ماجوليل) إقامة  التجالي:) املقر 

 G3 N3(((ع الة
ال3رنو�سي) سيدي  القدس  حي  (

الدال البيضاء.
الهدف التجالي:)-)منعش عقالي

 100.000 في) محدد  الرأس ال:)
حصة ك ا) (1000 دلهم مقس ة إلى)

يلي:
 1000 ( صالح) تويزي  السيد  (-

حصة.

املدة):)99)سنة من تاليخ تأسيسها)

التسيير:)السيد تويزي صالح.

املحك ة) القانوني:) اإليداع 

الرقم) تحت  البيضاء) الدال  التجالية 

888130)سجل تجالي لقم560807.

99I

FLASH ECONOMIE

 DREAM HOUSE

IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة   

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ بتاليخ)

03)اكتوار)2022),)تم تأسيس شركة)

باملواصفات) ( املسؤولية) محدودة 

التالية:

 DREAM HOUSE«.: التس ية)

 .IMMOBILIER» S.A.R.L

ماجوليل) إقامة  التجالي:) املقر  (

سيدي) القدس  (G3 N3 ( ع الة)

ال3رنو�سي الدال البيضاء.

الهدف التجالي:)-)منعش عقالي

 100.000 في) محدد  الرأس ال:)

حصة ك ا) (1000 دلهم مقس ة إلى)

يلي:

 250 اليالي) الغني  عبد  السيد  (-

حصة.

-)السيد هشام اليالي))250)حصة.

 250 اليالي) الدين  نول  السيد  (-

حصة.

-)السيد طالق اليالي)250)حصة.)

املدة):)99)سنة من تاليخ تأسيسها)

التسيير:)السيد نول الدين اليالي.

املحك ة) القانوني:) اإليداع 

الرقم) تحت  البيضاء) الدال  التجالية 

888129)سجل تجالي لقم560805.

100I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE AZARHARE AKKA
EQUIPEMENT
إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE AZARHARE AKKA
EQUIPEMENT

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
للشريك الوحيد املؤلخ في)06)أكتوار)

2022)قرل):
التجالي) االسم  اعت اد 
 BOULANGERIE PATISERIE ILLIG
 2586896 لقم الشهادة السلبية)

بتاليخ)2022-10-05.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844270.
101I

FIDUCIAIRE HAKIM

»TRANSPORT PLAN VERT»
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد لقم 8063، الجديدة 

الرئيسية، الجديدة. ، 28000، 
الجديدة املغرب

 «TRANSPORT PLAN VERT»
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: دوال 
الدليه ات، دائرة أوالد عي�سى - 

28000 الجديدة املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.7335

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
وتصفية) حل  على  املصادقة  ت ت 
 TRANSPORT PLAN»:الشركة
املسؤولية) محدودة  شركة  («VERT
سلي اني) هللا  عبد  السيد  وعين 
عنوان) وحدد  للشركة  ك صفي 
دائرة) الدليه ات،) بدوال  التصفية 

أوالد عي�سى،)الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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على) ينص  الذي  (:30 لقم) بند 

البند الخاص باملصادقة على) مايلي:)

حل وتصفية الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاليخ)02)نون3ر)

2022)تحت لقم)29368.

102I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 SOCIETE TRAVAUX 
MASSOUDI DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

 SOCIETE TRAVAUX MASSOUDI 

DESIGN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

التجالي لقم 368 تقسيم حولية 

القنيطرة - 18000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

48517

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2017 دجن3ر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

((: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE TRAVAUX MASSOUDI

.DESIGN
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديكول

تاجر لوازم مكتبية

مقاول ملختلف األع ال.
املحل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
حولية) تقسيم  (368 لقم) التجالي 
القنيطرة)-)18000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد أنول بنعبود):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنعبود  أنول  السيد 
 2 3)بلوك س الزنقة) 2)الشقة) ع الة)
اقامة ح زة بئر الرامي مهدية)18000 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنعبود  أنول  السيد 
 2 3)بلوك س الزنقة) 2)الشقة) ع الة)
اقامة ح زة بئر الرامي مهدية)18000 

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاليخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

لقم)-.
103I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»JOUSSILIA INVEST»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«JOUSSILIA INVEST» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
أطلس، الع الة 85، الطابق لقم 
16، املعاليف، الدال البيضاء - 
20370 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
558729

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.»JOUSSILIA INVEST»
التجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أشغال) (- والتصدير).) )االستيراد 

مختلفة والبناء..
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
أطلس،)الع الة)85،)الطابق لقم)16،)
 20370 (- البيضاء) الدال  املعاليف،)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
البوحادي) الدين  نول  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
البوحادي) الدين  نول  السيد 
عنوانه)ا))حي الجديد،)زنقة التقدم،))

86053)الش اعية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
البوحادي) الدين  نول  السيد 
عنوانه)ا))حي الجديد،)زنقة التقدم،))

86053)الش اعية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881680.
108I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»T.C.M MECANIQUE»
إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«T.C.M MECANIQUE» «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: أوالد 

سعد، ألض الفرن، ج اعة موالي 

عبد هللا - 28000 الجديدة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.15997

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)06)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

البناء) (- إلى:) الشركة  نشاط  تغيير 

(- الصناعية.) الصيانة  (- املعدني.)

املدنية.) والهندسة  مختلفة  أشغال 

البستنة والحراسة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املعدني.) البناء) (- (: الشركة:) نشاط 

أشغال) (- الصناعية.) الصيانة  (-

البستنة) املدنية.) والهندسة  مختلفة 

عالقة) له  نشاط  وكل  والحراسة،)

باألنشطة املذكولة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)29325.

105I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

QUANTITE  PHONE

إعالن متعدد القرالات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc

QUANTITE  PHONE  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: بحي النول 

لقم 388 بوجدول  - - بوجدل  املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
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لقم التقييد في السجل التجالي: 

.83635

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)02)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تاسيس)) تم  (02/11/2022 بتاليخ)

 QUANTITE  PHONE ( ( ( ( ( ( شركة)

SARL AU))))لأس ال الشركة في مبلغ))

100.000.00دلهم،)مجزأ على)1000 

عنوان) ( دلهم) (100 فئة) من  حصة 

الشركة بحي النول لقم)388)بوجدول)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ي تلك)))اسامة كونتيتي))1000)حصة)

الى))) عوهد  ( الشركة) حصص  من 

اسامة كونتيتي))تسيير الشركة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3222.

106I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

JEDDAR SERVICE
إعالن متعدد القرالات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc

JEDDAR SERVICE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

التن ية شالع بوليحة ولد ام3ريك 

1280 بوجدول   - - بوجدل املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.43607

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)01)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تاسيس)) تم  (01/11/2022 بتاليخ)
  JEDDAR SERVICE ( ( ( ( ( ( ( ( ( شركة)
SARL AU))))لأس ال الشركة في مبلغ))
100.000.00دلهم،)مجزأ على)1000 
عنوان) ( دلهم) (100 فئة) من  حصة 
بوليحة) شالع  التن ية  حي  الشركة 
ي تلك))) ( ( بوجدول) (1280 ولد ام3ريك)
عبد الغني جدال)))))1000)حصة من)

حصص الشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
عوهد الى)))عبد الغني جدال)))))تسيير)

الشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3205.
107I

PREMIUM FINANCE

 I.M COMMERCE NEGOCE  
 « I.M.C.N» 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 I.M COMMERCE NEGOCE    »
 «I.M.C.N شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي امللكية 

موالي ادليس أسكجول شالع 
إدلي�سي لقم 7 - 80000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.125073

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))اس اعيل))شكر)
500)حصة اجت اعية من أصل) اهللا)

هند)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (500
شكر اهللا بتاليخ)28)أكتوار)2022.

شكر) ( مح د) )ة)) السيد) تفويت 
500)حصة اجت اعية من أصل) اهللا)
هند)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (500

شكر اهللا بتاليخ)28)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181106.
108I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE RIOTRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SOCIETE RIOTRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي حي وادي 

الشياف، شالع الحكونية، الزنقة 8، 
لقم 17 - 73000 الدا لة  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.1183
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2021 شتن3ر) (20 في) املؤلخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
أنشطة سياحية)

تسيير املؤسسات السياحية)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 06 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتوار)2021)تحت لقم)1608.
109I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

SOFIA BTP SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
SOFIA BTP SARL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 3  شالع 
التفاح  الطابق االل�سي ال3رانس 

2  النرجس طنجة  - 90000 طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
131303

 15 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 SOFIA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.BTP SARL
البناء) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والهندسة املدنية
شبه) العامة  املباني  في  األشغال 

العامة أو الخاصة.
)شالع) (3 (: عنوان املقر االجت اعي)
ال3رانس) االل�سي  الطابق  ( التفاح)
طنجة) (90000 (- ( النرجس طنجة) ( (2

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة))سنة.
 500.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الواحد) عبد  الشويد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (5.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الواحد)) عبد  الشويد  السيد 



21681 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

2))النرجس شالع) )ال3رانس) عنوانه)ا))
90000)طنجة) ( 3)طنجة) التفاح لقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد)) عبد  الشويد  السيد 
2))النرجس شالع) )ال3رانس) عنوانه)ا))
90000)طنجة) ( 3)طنجة) التفاح لقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258331.
110I

CONSEILS EVERNAGE

OUIRGANE EXPLORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

OUIRGANE EXPLORE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

جوهرة الطابق الثاني الشقة لقم 17 
شالع عالل الفا�سي مراكش - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
129989

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OUIRGANE EXPLORE
تقديم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

إدالة) (، األكواخ) )إدالة  الخدمات)

منازل الضيوف)،)إلخ).

(، املعسكرات) وإدالة  إنشاء) (-

والت وين الكامل.

استيراد و تصدير. (-

«بيفواك») استأجر  ي ة) (-

مفروشة.

اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

جوهرة الطابق الثاني الشقة لقم)17 

شالع عالل الفا�سي مراكش)-)80000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد يوسف الحرش)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف الحرش عنوانه)ا))
حي االنالة بلوك)19)لقم)102)مراكش))

80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الحرش عنوانه)ا))
حي االنالة بلوك)19)لقم)102)مراكش))

80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140576.

111I

EURODEFI

KCM SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

KCM SOLUTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي ١١٩ شالع 

عبد املومن الطابق الثاني لقم ١٥ - 

20360 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

560005

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 KCM (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.SOLUTIONS

املشولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واإلدالة.

 ١١٩ (: االجت اعي) املقر  عنوان 

شالع عبد املومن الطابق الثاني لقم)

١٥ - 20360)الدال البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 CALLEWAERT BART ( السيد)

 1060 بلجيكا) عنوانه)ا)) (JULIUS E

بروكسل بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 CALLEWAERT BART السيد)

 1060 بلجيكا) عنوانه)ا)) (JULIUS E

بروكسل بلجيكا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)843374.

112I

PREMIUM FINANCE

 I.M COMMERCE NEGOCE  
 « I.M.C.N» 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة
PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 I.M COMMERCE NEGOCE    »
 «I.M.C.N  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي امللكية 

موالي ادليس أسكجول شالع 
إدلي�سي لقم 7  - 80000 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.125073

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تم تعيين)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

شكرهللا هند ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)181106.
113I

PREMIUM FINANCE

C.M.I TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

C.M.I TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال القايد 
حرايل تامنصولت - 80000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص
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لقم التقييد في السجل التجالي 

.128229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))اس اعيل شكر)

من) اجت اعية  حصة  (1.000 اهللا)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

28)أكتوار) )ة))لجاء)شكر اهللا بتاليخ)

.2022

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181112.

118I

PREMIUM FINANCE

C.M.I TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT( N°( 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE SGT

 LEVET ET FERKLE MARRAKECH.

،(40000،(MARRAKECH(MAROC

ذات) شركة  ( (C.M.I TRANS

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

دوال) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 80000 (- القايد حرايل تامنصولت)

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي)

.128229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

شكرهللا لجاء)ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181112.

115I

NOUSSAH CONSULTING

باندورو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

باندولو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 88 عين 
برجة شالع ابن تاشفين الحي 

املح دي - 20000 الدال البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
555265

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

باندولو.
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

 88 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الحي) تاشفين  ابن  شالع  برجة  عين 
البيضاء) الدال  (20000 (- املح دي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عبد الكبير تيكي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الكبير تيكي عنوانه)ا))
إيطاليا)20000)الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكبير تيكي عنوانه)ا))

إيطاليا)20000)الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)837446.

116I

PREMIUM FINANCE

DADA TRADI
إعالن متعدد القرالات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DADA TRADI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 1537 

مكرل سوكوما 1 - 80000 مراكش 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.101213

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)30)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
مايلي:)تبيع شركة النهضة ديفلوا ون)))

550)حصة ت لكها في شركة) ش.م.م.)

ناسلي)) شركة  لصالح  ترادي،) دادا 
يتكون) لذلك،) ونتيجة  )هولدينغ 

حصة) (1000 لأس مال الشركة من)

مخصصة للشركاء)على النحو التالي)):)

هولدينغ……………………………  ( ناسلي)

 … 550)حصة السيد الصدقي أح د....

...........................: 800)حصة السيدة)

 50 (: ذاكر نبيلة..................................)

حصة))))

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد عبد العالي فتاح من)

تسيير الشركة.

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
سليطين) سني  نبيل  السيد  تعيين 
السيد) بجانب  شريك  غير  مسيرا 
غير) لفترة  وذلك  اح د  الصدقي 

محدودة  . 
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
بالتوقيع) ملزمة  الشركة  ستكون 
للسيد) املنفصل  وغير  املشترك 
نبيل) السيد  وتوقيع  اح د  الصدقي 

سني))سليطين لفترة غير محدودة  . 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
أس اؤهم) التالية  الشركاء) يقدم 
باملبالغ) للشركة  نقدية  مساه ة 
التالية:))شركة ناسلي هولدينغ ش.م)))
دلهم السيد الصدقي اح د))))) (55000
80000.00دلهم))السيدة داكر نبيلة))))
5000.00)دلهم))املج وع))10000.00 

دلهم
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 (100000( ب بلغ) املال  لأس  يحدد 
مائة ألف دلهم)  . وهي مقس ة إلى ألف)
 (100( مائة) بقي ة  حصة  ((1000(
األلقام) تح ل  حصة،) لكل  )دلهم 
وج يعها مدفوعة) (،1000 إلى) (1 من)
بالكامل من قبل الشركاء)ب ا يتناسب)
ناسلي) وهي     : شركة  مع))مساه اتهم 
هولدينغ ش.م....................................
........... : 550)حصة) )السيد) الصدقي)
اح د:.................................................
........: 800)حصة)   السيدة ذاكر نبيلة))

50)حصة)   املج وع)1000)حصة
على) ينص  الذي  (:13 لقم) بند 
مايلي:)تدال الشركة من قبل مسير أو)
أكثر أو أشخاص طبيعيين أو شركاء)
أو في النظام) يعينهم الشركاء) (، أم ال)
)األسا�سي أو ب وجب عقد الحق)،)بقرال)
من الشركاء)الذين ي ثلون ثالثة ألااع)
يتم) ؛) الحصص على األقل))   للشركة)
)   السيد) للشركة) ك سيرين  )تعيينهم 
سني) نبيل  والسيد  أح د  الصدقي 
محدودة.   غير  لفترة  وهذا  سليطين،)
نبيل) والسيد  أح د  الصدقي   السيد 
سني سليطين،)يعلنان قبول مهامه ا)
ولن يقعا تحت أي تعالض أو حظر))أو)
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مصادلة ينص عليها القانون  . 
على) ينص  الذي  (:16 لقم) بند 
ملزمة) الشركة  ستكون  مايلي:)
املنفصل) وغير  املشترك  بالتوقيع 
للسيد الصدقي اح د وتوقيع السيد)
نبيل سني))سليطين لفترة غير محدودة 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)11790.

117I

PREMIUM FINANCE

 CHOUKRALLAH
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

لفع لأس ال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CHOUKRALLAH
DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 6 تجزئة 
تالكة سيدي مبالك - 80000 

مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.112057

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2022 نون3ر) (01 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (1.000.000»
«1.000.000)دلهم»)إلى)«2.000.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)
مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181151.

118I

GHIZLANE DOUBLANE

BIO-MEDIOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GHIZLANE DOUBLANE
لقم)5)ع الة العبدي شالع مح د)
السادس)،)28000،)الجديدة املغرب

ذات) شركة  (BIO-MEDIOUNA
املسؤولية املحدودة

 8 وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة)
شالع) امليساوي  الثانيع الة  الطابق 
الدال) (20000 (- ( عالل بن عبد هللا)

البيضاء)املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي)
.504723

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (21 في) املؤلخ 

املصادقة على):
يونس الشيكر) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (200
200)حصة لفائدة))السيد))ة))جيهان)

الشيكر بتاليخ)21)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844272.
119I

BT CONSEIL

 CASA VIGILANCE SSIAP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
  CASA VIGILANCE SSIAP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

الزلقطوني  270, لقم  18,الطابق 
التالت - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.300735

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 يوليوز) (19 في) املؤلخ 

املصادقة على):
سعد)) ( مح د) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (990
9.990)حصة لفائدة))السيد))ة))علي)

سعد بتاليخ)19)يوليوز)2022.
سعد)) ( مح د) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000
9.990)حصة لفائدة))السيد))ة))مينة))

فرحات بتاليخ)19)يوليوز)2022.
سعد)) ( مح د) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (9.990
يسرى))سعد بتاليخ)19)يوليوز)2022.
سعد)) ( مح د) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (2.000
9.990)حصة لفائدة))السيد))ة))بكر)

سعد بتاليخ)19)يوليوز)2029.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882630.

120I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ISTITMAR TAYSSIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
ISTITMAR TAYSSIR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة ص 
10 لقم 10 حي أدالسة 2  - 30000 

فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.72727

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)18)أكتوار)2022)تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد)ة))املنيني)

عت ان))ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (01 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5853.

121I

CABINET BEN MOKHTAR

 Services Logistiques 

EuroMarrocains
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er

 Etage(N°22. Vieille(Montagne ،

90040، TANGER(MAROC

 Services Logistiques 

EuroMarrocains شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 21، إقامة 

الشاوية، شالع يوسف ابن تاشفين، 
زنقة لشيد ل�سى - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

131985

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21684

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 Services Logistiques   :

.EuroMarrocains

وكيل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل املحلي و الدولي

والدولي) املحلي  الطرقي  النقل  (-

للبضائع.

-)الخدمات واللوجستيك.

(،21 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

ابن) يوسف  شالع  الشاوية،) إقامة 

 90000 (- زنقة لشيد ل�سى) تاشفين،)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد لوايز مالتينيز فرانسيسكو)

 100 بقي ة) حصة  (500 ( (:  و�سي)

دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لوايز مالتينيز فرانسيسكو)

بادلي) كايي  عنوانه)ا))  و�سي 

1)أ أو1)سانتا) فيليكس سانشيز بالن)

مولسيا) (30001 غراسيا) دي  ماليا 

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لوايز مالتينيز فرانسيسكو)

بادلي) كايي  عنوانه)ا))  و�سي 

1)أ أو1)سانتا) فيليكس سانشيز بالن)

مولسيا) (30001 غراسيا) دي  ماليا 

اسبانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259163.

122I

ARGANE-COMPTA

BAYTIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARGANE-COMPTA
 RUE(LIBERTE(N° 10 ETAG 3
 APPT(N°6 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA(MAROC
BAYTIBA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10زنقة 
الحرية طابق 3  شقة 5 - 20120 

الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560753

 18 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BAYTIBA
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

التجالة
–و) االع ال) (- البناء)  دمات 

السكن)
10زنقة) (: املقر االجت اعي) عنوان 
 20120  -  5 شقة) ( (3 الحرية طابق)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الس اعنة) حسني  فهمي  السيد 
 100 حصة بقي ة) (1.000 ( (: امح د)

دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الس اعنة) حسني  فهمي  السيد 
عبد) شالع  (60 عنوانه)ا)) امح د 
اللطيف بن قدولدلج ا ط)2)ش)8)حي)
لاسين)20100)الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الس اعنة) حسني  فهمي  السيد 
عبد) شالع  (60 عنوانه)ا)) امح د 
اللطيف بن قدولدلج ا ط)2)ش)8)حي)
لاسين)20100)الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)-.

123I

STE FIDLAMIAE SARL

TIBYANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
TIBYANE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 55 شالع 
باتريس لومومبا  - 10000 الرااط 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.181881

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (08 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  TIBYANE الوحيد) الشريك  ذات 
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
شالع) (55 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 
الرااط) (10000 (- ( لومومبا) باتريس 
املغرب نتيجة ل):)-)عدم بلوغ الهدف)

اإلجت اعي للشركة..
و حدد مقر التصفية ب)55)شالع)
الرااط) (10000 (- ( لومومبا) باتريس 

املغرب.)

و عين:
و) اشيبان  ( عصام) السيد)ة))
دنيا) عزيب  تجزئة  (03 عنوانه)ا))
السادس) شالع مح د  (11.500 كلم)
املغرب) الرااط  (10000 السوي�سي)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)130011.

128I

ST2C

SWEETY BOTTLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

SWEETY BOTTLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 شالع 
 الد بن الوليد الدول الثالث لقم 

8  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
131667

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SWEETY BOTTLE
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و) تجالة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
توزيع املشرواات.

12)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
 الد بن الوليد الدول الثالث لقم)8  - 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد تيري غوزو)):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( غوزو) تيري  السيد 
مدينة ال) (74100 ( شالع كولي3ري) (8

غراند))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 8 عنوانه)ا)) غوزو  تيري  السيد 
شالع كولي3ري)74100)مدينة ال غراند))

فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)12106.
125I

Ste Abdoune Conseil

 ARCHI.CC شركة
 D›ARCHITECTURE

 DE CONCEPTION ET
CONSEILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
لقم 8 إقامة فاط ة شالع موالي 

لشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
30000، فاس املغرب
 ARCHI.CC شركة

 D›ARCHITECTURE DE
  CONCEPTION ET CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

صفرو شالع موالي لشيد ع الة 5 
مكتب 2 فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

74385

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

 ARCHI.CC D’ARCHITECTURE

.DE CONCEPTION ET CONSEILS

غرض الشركة بإيجاز):)الهندسة.

طريق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 5 ع الة) لشيد  موالي  شالع  صفرو 

مكتب)2)فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

اح يتاش)) الدين  عالء) السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اح يتاش)) الدين  عالء) السيد 

تجزئة املامونية طريق) (59 عنوانه)ا))

صفرو فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

اح يتاش)) الدين  عالء) السيد 

تجزئة املامونية طريق) (59 عنوانه)ا))

صفرو فاس)30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (01 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5858.

126I

KAOUN

PRESTIGE NASSIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PRESTIGE NASSIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

لقم 8 تجزئة معطى هللا لقم 2881 
املحاميد مراكش - 80000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.104127

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن3ر) (19 في) املؤلخ 

املصادقة على):
هللا)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
1.000)حصة اجت اعية من) الرزيقي)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
مح د))ل3ريني بتاليخ)19)شتن3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
19)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180588.
127I

برفكت جسيون

ATELIER DES FEES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
برفكت جسيون

االلفة لياض االلفة، 20100، 
الدالالبيضاء املغرب

ATELIER DES FEES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 5 
م رهي3ريد  الدالالبيضاء  20100 

الدالالبيضاء  املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.262033

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2012)تقرل حل) 30)شتن3ر) املؤلخ في)

ذات) شركة  (ATELIER DES FEES

لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دلهم  (50.000

اإلجت اعي)5)م رهي3ريد))الدالالبيضاء))

)املغرب نتيجة) الدالالبيضاء) (20100

الالزمة االقتصادية.

و عين:

و) قثران  ( كريسطل) ( السيد)ة))

 20100 ( م رهي3ريد) (5 عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  ( الدالالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

 5 وفي) (2012 شتن3ر) (30 بتاليخ)

املغرب) الدالالبيضاء) ( م رهي3ريد)

20100)الدالالبيضاء))املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2012)تحت لقم)00508723.

128I

sofoget

MEDKEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MEDKEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

العزيز لقم 8 - 18000 لقنيطرة  

املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.57715

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن3ر) (19 في) املؤلخ 

املصادقة على):
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لوزي) ( ح زة) ( )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

19)شتن3ر) عبد اإلله))حضري بتاليخ)

.2022

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)93118.

129I

sofoget

MEDKEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MEDKEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

العزيز لقم 8 - 18000 القنيطرة 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.57715

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)07)نون3ر)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

شالع موالي عبد العزيز إقامة) (59»

 18000  -  8 العزيز لقم) موالي عبد 

و) ك  زنقة  (» إلى) املغرب») القنيطرة 

مكتب) فلولي  فال  إقامة  طنجة 

القنيطرة)) (18000 (- القنيطرة) (2

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)93118.

130I

sofoget

MEDKEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
mEDKEN  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
العزيز لقم 8    - 18000 القنيطرة  

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.57715

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تم تعيين) 19)شتن3ر) املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

حضري))عبد االله))ك سير آ ر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)93118.

131I

sofoget

INFO-PRO-TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تس ية الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
INFO-PRO-TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي  3 و 7 

زنقة جبالة و غاندي و لبنان إقامة 
فاتن ع الة س مكتب 2 - 18000  

القنيطرة  املغرب.
تغيير تس ية الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
82505

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أكتوار) (06 في) املؤلخ 

INFO-» من) الشركة  تس ية  تغيير 

 SOLUTION» إلى) («PRO-TECH

.»INTEGRALE BUILDING SIB

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)93113.

132I

FITREC SARL.AU

ARRIZK TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،

93000، TETOUAN(MAROC

ARRIZK TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الفرابي لقم 129 - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.22117

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 19)شتن3ر) املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (ARRIZK TRANSFERT

وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

مقرها اإلجت اعي شالع الفرابي لقم)

- 93000)تطوان املغرب نتيجة)  129

ل):)تفاقم الخسائر.

شالع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تطوان) (93000  -  129 لقم) الفرابي 

املغرب.)

و عين:

بنعي�سى) بوكر  ( شي اء) السيد)ة))

 129 الفرابي لقم) شالع  و عنوانه)ا))

)ة)) تطوان املغرب ك صفي) (93000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
29)شتن3ر) بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2000.
133I

باتي نيو ميزون

باتي نيو ميزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

باتي نيو ميزون
إبراهيم) الفتح شالع  إقامة  (217
الروداني الطابق األول لقم)03)الدال)
البيضاء) الدال  (20000 البيضاء)
البيضاء) الدال  (،20000 املغرب،)

املغرب
ذات) شركة  ميزون  نيو  باتي 

املسؤولية املحدودة
 217 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 
إقامة الفتح شالع إبراهيم الروداني)
03))الدال البيضاء) الطابق األول لقم)

20000)الدال البيضاء)املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

588811
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)باتي نيو)

ميزون.
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و الترويج العقالي.
 217 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة الفتح شالع إبراهيم الروداني)
03))الدال البيضاء) الطابق األول لقم)

20000)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحنفي لشيد):))333)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد))صابر هشام):))333)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

 338 ( (: مح د) سلهومي  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لشيد  الحنفي  السيد 
دوال الجديد السوالم برشيد)26802 

حد السوالم املغرب.
السيد سلهومي مح د عنوانه)ا))
دوال الهواولة سيدي لحال الشاطئ)

26175)سيدي لحال املغرب.
السيد))صابر هشام عنوانه)ا))حي)
شرف))سيدي لحال الشاطئ)26175 

سيدي لحال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلهومي مح د عنوانه)ا))
دوال الهواولة سيدي لحال الشاطئ)

26175)سيدي لحال املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

ماي)2022)تحت لقم)588811.
138I

ائت انية))الخ3رة

FRIBES PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائت انية  الخ3رة
89  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب
FRIBES PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
اليسر13 شالع مح د الخامس 
الطابق الثالث يسالا - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

17245

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 FRIBES(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الخامس) مح د  شالع  اليسر13)

الطابق الثالث يسالا)-)26100)برشيد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 99.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 330 ( (: ( سعيد) الصباح  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 330 ( (: السيد بلعالي عبد الرحيم)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 330 ( (: ( الحاجة) افريل  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيد الصباح سعيد)

 LAL(ROCHETTE(07700(BOURG

 ST(ANDEOL((07700(BOURG(ST

ANDEOL)فرنسا.

الرحيم) عبد  بلعالي  السيد 

عنوانه)ا))دوال الهواولة سيدي لحال)

الشاطئ)26100)برشيد املغرب.

السيدة افريل الحاجة))عنوانه)ا))

املتحدة) العراية  االمالات  ابوظبي 

العراية) االمالات  ابوظبي  (79057

املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا))) السيد الصباح سعيد)

 LA( ROCHETTE( 07700( BOURG

 ST(ANDEOL(07700(BOURG(ST

ANDEOL)فرنسا

الرحيم) عبد  بلعالي  السيد 

عنوانه)ا))دوال الهواولة سيدي لحال)

الشاطئ)26100)برشيد املغرب

السيدة افريل الحاجة))عنوانه)ا))

املتحدة) العراية  االمالات  ابوظبي 

العراية) االمالات  ابوظبي  (79057

املتحدة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب3رشيد) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1132.

135I

L2B CONSULTING

BUSINESS LLD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

L2B CONSULTING

 Rue Ahmed El Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er

 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc

BUSINESS LLD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة الهند 

ع الة  B متجر لقم 52 الطابق 

األل�سي حسان  - 10000 الرااط 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.152775

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)25)أكتوار)2022)تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الكتيري أح د ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)8659-124037.

136I

ETABLISSEMENT GHAITI

STE AOULAD EL BOUDALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شالع العركوب لقم 01 ، 73000، 

الدا لة املغرب
 STE AOULAD EL BOUDALI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
الوحدة بقعة لقم 928 شقة 1 - 

73000 الدا لة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
22977

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AOULAD EL BOUDALI
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

سيالة أجرة.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 -  1 شقة) (928 لقم) بقعة  الوحدة 

73000)الدا لة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مازيغ) ابراهيم  السيد 
دلهم) (100.000,00 بقي ة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم مازيغ عنوانه)ا))حي)
الدا لة) (73000  928 لقم) الوحدة 

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم مازيغ عنوانه)ا))حي)

الدا لة) (73000  928 لقم) الوحدة 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (31

.1823/2022

137I

ETABLISSEMENT GHAITI

 STE AOULAD LHAJ
ABDESSALAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شالع العركوب لقم 01 ، 73000، 

الدا لة املغرب

 STE AOULAD LHAJ

ABDESSALAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة بقعة لقم 692 الشقة لقم 

1 - 73000 الدا لة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

22975

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AOULAD LHAJ ABDESSALAM

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

سيالة أجرة.

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الشقة لقم) (692 الوحدة بقعة لقم)

1 - 73000)الدا لة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد املحجوب بهية)
دلهم) (100.000,00 بقي ة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد املحجوب بهية)
 73000   692 لقم) الوحدة  حي 

الدا لة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد املحجوب بهية)
 73000  692 لقم) الوحدة  حي 

الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (31

.1822/2022
138I

ETABLISSEMENT GHAITI

AFTOUT AGRICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شالع العركوب لقم 01 ، 73000، 

الدا لة املغرب
AFTOUT AGRICULTURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
لبيشات لقم 1704 - 73000 

الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
22937

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AFTOUT AGRICULTURE
الفالحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخضروات) أنواع  ج يع  وزلاعة 
وتراية) البولية  والزلاعة  والفواكه 

املوا�سي.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لبيشات لقم)1704 - 73000)الدا لة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الخال) املختال  السيد 
دلهم) (100.000,00 بقي ة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املختال الخال عنوانه)ا))حي)
73000)الدا لة) لبيشات لقم)1704 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املختال الخال عنوانه)ا))حي)
73000)الدا لة)) لبيشات لقم)1704 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (27

.1799/2022
139I

MOUSSAOUI HAJJI

QNM MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
QNM MINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

الشياحنة ج اعة عرب الصباح زيز 
الفود - 52200 ألفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
16427

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 QNM (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.MINING
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعادن
بيع املنتوجات املعدنية

الوساطة.
قصر) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الشياحنة ج اعة عرب الصباح زيز)

الفود)-)52200)ألفود املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الزهراء) فاط ة  الص3ري  السيدة 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (700   :

للحصة.
 300 ( (: السيد عبداللوي مح د)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الزهراء) فاط ة  الص3ري  السيدة 
عنوانه)ا))ع الة األطلس الشقة لقم)
السراغنة) قلعة  (83000 القلعة) (47

املغرب.
السيد عبداللوي مح د عنوانه)ا))
زنقة ابن لشد الحي الجديد) (10 لقم)

ألفود)52200)الفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
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الزهراء) فاط ة  الص3ري  السيدة 
عنوانه)ا))ع الة األطلس الشقة لقم)
السراغنة) قلعة  (83000 القلعة) (47

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)02)نون3ر)

2022)تحت لقم)1387.
180I

MACOSIS CONSULTING

STRADIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
STRADIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 177 
حي القرويين نرجس - 30000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.65321

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 يونيو) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
العزيز) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (500 شاكو)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
 03 بتاليخ) البسبا�سي  سلي ان  )ة))

يونيو)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)2833/022.
181I

الجعفري ياسين

NOVACATERING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الجعفري ياسين
زاوية شالع عبدهللا كنون و زنقة ابي 
جرير الط3ري،» تسنيم پالزا»، ع الة 

أ، طابق 6، مكتب 118 ، 90000، 
طنجة املغرب

NOVACATERING SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي اس اعيل، اقامة موالي 

اس اعيل، لقم 22، طابق 5، لقم 
19  - 90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
131639

 05 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NOVACATERING SARL
الت وين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الج اعي.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
موالي) اقامة  اس اعيل،) موالي 
اس اعيل،)لقم)22،)طابق)5،)لقم)19  

- 90000)طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة عفراء)صبول):))25)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد سامي ز نيني):))75)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صبول  عفراء) السيدة 
ال3رانص)1،)زنقة)05،)لقم)09 90000 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ز نيني  سامي  السيد 
ال3رانص)1،)زنقة)05،)لقم)09 90000 

طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) صبول  عفراء) السيدة 
ال3رانص)1،)زنقة)05،)لقم)09 90000 

طنجة))املغرب
عنوانه)ا)) ز نيني  سامي  السيد 
ال3رانص)1،)زنقة)05،)لقم)09 90000 

طنجة))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258762.
182I

sofoget

KENI GRAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
KENI GRAIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  منطقة 
صناعية لقم 20 و 21  - 18000 

القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

67149
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 KENI (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.GRAIN
مطحنة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحبوب.
منطقة) ( (: عنوان املقر االجت اعي)
 18000  -   21 و) (20 لقم) صناعية 

القنيطرة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد مح د عزلي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد))عبد الرحيم اكزالن):))165 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 165 ( (: اكزالن) ( حسن) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 170 ( (: اكزالن) ( )مصطفى) السيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد مح د عزلي):)500)بقي ة)

100)دلهم.

السيد))عبد الرحيم اكزالن):)165 

بقي ة)100)دلهم.

السيد حسن))اكزالن):)165)بقي ة)

100)دلهم.

 170 (: اكزالن) ( مصطفى) ( السيد)

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) عزلي  مح د  السيد 

 18000 231 )لقم) بير الرامي الغراية)

القنيطرة))املغرب.

اكزالن) الرحيم  عبد  ( السيد)

 377 لقم) (2 تجزئة األمل) ( عنوانه)ا))

18000)القنيطرة))املغرب.

عنوانه)ا))) اكزالن  ( السيد حسن)

 18000  377 لقم) (2 األمل) تجزئة 

القنيطرة))املغرب.

اكزالن) ( مصطفى) ( السيد)

 2 لقم) إموزال  مج وعة  ( عنوانه)ا))

18000)القنيطرة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) عزلي  مح د  السيد 

 18000 231 )لقم) بير الرامي الغراية)

القنيطرة))املغرب

اكزالن) ( مصطفى) ( السيد)

 2 لقم) إموزال  مج وعة  ( عنوانه)ا))

18000)القنيطرة))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)02)نون3ر)

2022)تحت لقم)93185.

183I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 FIRST ONE SUPPLY
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شالع مح د الخامس و شالع 
ابن كثير إقامة دوس مالس لقم 88 ، 

90000، طنجة املغرب
 FIRST ONE SUPPLY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي موطنة 
لدى مرااح بزنيس سنتر طنجة, 

ساحة ابراهيم الروداني زنقة السينا 
إقامة بيتهوفن 2, الطابق 3 لقم 82 - 

90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
131967

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 FIRST (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.ONE SUPPLY SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر لوازم)

و دمات ت وين السفن.
موطنة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
طنجة,) سنتر  بزنيس  مرااح  لدى 
ساحة ابراهيم الروداني زنقة السينا)
إقامة بيتهوفن)2,)الطابق)3)لقم)82 - 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 70.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
: صبيح) بن  السالم  عبد   السيد 

1.000)حصة بقي ة)70)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
صبيح) بن  السالم  عبد  السيد 
 07611 البليال) جزل  باملا  عنوانه)ا))

باملا))إسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
بنصبيح) السالم  عبد  السيد 
 07611 البليال) جزل  باملا  عنوانه)ا))

باملا))إسبانيا)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259188.
188I

MOUSSAOUI HAJJI

 NOMADA LODGE CAMP
LUXURY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 NOMADA LODGE CAMP

LUXURY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
حا�سي لبيض  ج اعة الطاوس 

الريصاني - 52850 الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

16829
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 NOMADA LODGE CAMP

.LUXURY
إقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مؤقتة.

قصر) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الطاوس) ج اعة  ( لبيض) حا�سي 

الريصاني)-)52850)الريصاني املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ح يد) يعقوبي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

حصة) (500 ( (: السيد بهبا اع رو)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ح يد  يعقوبي  السيد 

 52200 قصر ال3روج ع ص ز ألفود)

ألفود املغرب.

السيد بهبا اع رو عنوانه)ا))قصر)

الريصاني) الطاوس  لبيض  حا�سي 

52850)الريصاني املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ح يد  يعقوبي  السيد 

 52200 قصر ال3روج ع ص ز ألفود)

ألفود املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)02)نون3ر)

2022)تحت لقم)1388.

185I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

MIBIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شالع مح د الخامس و شالع 

ابن كثير إقامة دوس مالس لقم 88 ، 

90000، طنجة املغرب

MIBIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 8 زنقة 
الكندي إقامة سانتا كاللا 2 الطابق 

7 املكتب 17 - 90000 طنجة  
املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.125367
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2022 شتن3ر) (06 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (8.530.000»
 8.580.000» إلى) دلهم») (10.000»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (13 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)257292.

186I

COMPTE A JOUR

MUEBLES DE LOS AMIGOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 MUEBLES DE LOS AMIGOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الولود لقم 182 العروي - 62000 

الناظول املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.14687

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

املصادقة على):
ميلود تقلعيت) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
أكتوار) (18 بتاليخ) تقلعيت  لشيد 

.2022
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)02)نون3ر)

2022)تحت لقم)8683.

147I

مكتب املوثق توفيق أبوفراس

LA TERRASSE DES ETOILES
عقد تسيير حر ألصل تجالي )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجالي
  LA TERRASSE DES ETOILES

ب قت�سى))عقد موثق مؤلخ قي)08 
 LES TERRASSES(نون3ر)2021)أعطى
DU LAC))املسجل بالسجل التجالي)
باملحك ة التجالية ب راكش) (11457
التجالي) لألصل  الحر  التسيير  حق 
 Maghfamene Barrage ب) الكائن 
 Lalla Takerkouste El Haouz,
 Marrakech - 80000 marrakech
 LA TERRASSE DES لفائدة) (maroc
ETOILES))ملدة)5)سنة تبتدئ من)01 
أكتوار) (01 و تنتهي في) (2021 أكتوار)
قي ته) شهري  مبلغ  مقابل  (2026

25.000)دلهم.

188I

ACCOUNTABILITY

LE COEUR DE LA VIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOUNTABILITY
شالع عبد الكريم الخطابي زنقة 
حسن بن مبالك إقامة الخطابية 
ع الة ب طابق 1 لقم 3 ، 80000، 

مراكش املغرب
LE COEUR DE LA VIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تقسيم 
سلمى. املبنى 18 لقم 8 شالع األمير 
موالي عبد هللا - 80000 مراكش 

امل لكة املغراية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

127671

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 LE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COEUR DE LA VIE
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
النقل السياحي))عن طريق املساعدة)

الكهراائية)

استيراد و تصدير. (-

تقسيم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع األمير) (8 لقم) (18 املبنى) سلمى.)

مراكش) (80000 (- هللا) عبد  موالي 

امل لكة املغراية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2022)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيد مح د املؤدن)

بقي ة)5.000)دلهم للحصة.

 50 ( (: الحالق) هللا  عبد  السيد 

حصة بقي ة)5.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املؤدن  مح د  السيد 
شالع االمير موالي) (8 لقم) (18 ع الة)

امل لكة) مراكش  (80000 عبدهللا)

املغراية.

السيد عبد هللا الحالق عنوانه)ا))

ت دلين ايت زينب امرزكان)))ولزازات)

85000)ولزازات امل لكة املغراية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املؤدن  مح د  السيد 
شالع االمير موالي) (8 لقم) (18 ع الة)

امل لكة) مراكش  (80000 عبدهللا)

املغراية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)138065.

189I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة سوبخش ش.م.م ذات 
الشريك الواحد.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

شركة سواخش ش.م.م ذات 

الشريك الواحد. شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 

التجالي الواقع بدوال املعاصم ج ازال 

قيادة ازال الزيتون-تطوان. تطوان 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

32811

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

الشريك) ذات  ش.م.م  سواخش 

الواحد..

تقوم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال) و  البناء) باشغال  الشركة 

العامة و ج يع الحرف املرتبطة بها..

املحل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

التجالي الواقع بدوال املعاصم ج ازال)

تطوان) الزيتون-تطوان.) ازال  قيادة 

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: البخش) مح د  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 1.000 (: البخش) مح د  السيد 
بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) البخش  مح د  السيد 
دوال املعاصم ج ازال قيادة ازال الزيتون)

تطوان)93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البخش  مح د  السيد 
دوال املعاصم ج ازال قيادة ازال الزيتون)

تطوان)93000)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2222.
150I

PROGRESS MANAGEMENT

ASIA PLASTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE(BEN(RADI(SLAUI(ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
ASIA PLASTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

السفير بن عائشة اقامة ب شقة 8 - 
20300 الدال البيضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.202101
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 نون3ر) (01 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (1.600.000»
 2.800.000» إلى) دلهم») (800.000»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888963.

151I

CABINTE COMPTA  AUDIT AL YOUSR 

MIFAPROFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINTE(COMPTA  AUDIT(AL
YOUSR

الع الة لقم 638  الطابق التاني 
مكتب لقم 8 حي املسال- مراكش ، 

80000، مراكش املغرب
MIFAPROFIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

العزوزية الكوندافي لقم 202 مراكش 
- 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130307

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MIFAPROFIL
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نجالة الخشب واالملنيوم
بيع وشراء)االملنيوم
االستراد والتصدير.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
العزوزية الكوندافي لقم)202)مراكش)

- 80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: يوسف) متوكل  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يوسف  متوكل  السيد 
دوال سيدي الضو دلب العرصة تالكة)

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يوسف  متوكل  السيد 
دوال سيدي الضو دلب العرصة تالكة)

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)180998.
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CABINET NETFIDEXPERTISE

OUELAD KHAYI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
OUELAD KHAYI PROMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 زنقة 

القصر الطابق 5 شقة لقم 10 
املعاليف البيضاء - 20200 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

547087
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OUELAD KHAYI PROMO
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

 13 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 10 5)شقة لقم) زنقة القصر الطابق)
20200)البيضاء) املعاليف البيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

380)حصة) ( (: السيد سعيد  اي)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

حصة) (330 ( (: السيد امين  اي)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

330)حصة) ( (: السيد مولاد  اي)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سعيد  اي  السيد 
برشيد)20200)برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) امين  اي  السيد 
برشيد)20200)برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) مولاد  اي  السيد 
برشيد)20200)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  اي  السيد 
برشيد)20200)برشيد املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يونيو)2022)تحت لقم)-.
153I

ETABLISSEMENT GHAITI

 STE MOMENTO
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شالع العركوب لقم 01 ، 73000، 

الدا لة املغرب
 STE MOMENTO TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة بقعة لقم 3812 الشقة لقم 
01 - 73000 الدا لة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
22989

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MOMENTO TRANSPORT

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

سيالة أجرة.

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الوحدة بقعة لقم)3812)الشقة لقم)

01 - 73000)الدا لة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مومني) مح د  السيد 

دلهم) (100.000,00 بقي ة) حصة 

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مح د مومني عنوانه)ا))حي)

الدا لة)) (73000  3812 الوحدة لقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د مومني عنوانه)ا))حي)

الدا لة) (73000  3812 الوحدة لقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (31

.1831/2022

158I
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FDG SARLAU

مطعم
عقد تسيير حر ألصل تجالي )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجالي
مطعم

 01 عقد حر مؤلخ قي) ( ب قت�سى)
نون3ر)2022)أعطى شركة تي يكليشت)))
املسجل) («STE TIMEGLECHT»
باملحك ة) (13899 التجالي) بالسجل 
التجالية ب راكش حق التسيير الحر)
 89 لقم) ب  الكائن  التجالي  لألصل 
مراكش) (80038 (- ( أكناو) باب  زنقة 
املتحف))) نجم  شركة  لفائدة  املغرب 
«STE  L’ETOILE DU MUSEE»))ملدة)
و) (2022 نون3ر) (01 2)سنة تبتدئ من)
مقابل) (2028 أكتوار) (31 في) تنتهي 

مبلغ شهري قي ته)20.000)دلهم.

155I

cabinetا

STE MAR DE LABRADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinetا
شال الوجدة قيسرية الوحدة الطابق 

االول لقم 5 تطوان ، 99300، 
تطوان املغرب

 STE MAR DE LABRADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املحيط شالع عث ان  ابن عفان 
طابق األول لقم 02 املضيقـ تطوان 

املضيق 13000 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
29467

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAR DE LABRADOR
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
عفان) ابن  ( عث ان) شالع  املحيط 
تطوان) املضيقـ) (02 طابق األول لقم)

املضيق)13000)املضيق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2021)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املغرني) بالل  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بالل املغرني عنوانه)ا))حي)
 272 املحيط شالع واد املخازن لقم)

13000)املضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالل املغرني عنوانه)ا))حي)
 272 املحيط شالع واد املخازن لقم)

13000)املضيق املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (21 بتاليخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت لقم)1163.

156I

STE GEF GESTION SARL AU

 STE FREESIA WORLD
BEAUTY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE GEF GESTION SARL AU
 MAROUANE 5 ISSIL(AVENUE
 ALLAL(FASSI 1ER(ETAGE(N°
 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE FREESIA WORLD BEAUTY

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي عقال 
دليسية 17 املتواجد ب 55 تجزئة 
حسنية شقة لقم 3 الطابق االول 
منالة جل3ز  - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
122683

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 FREESIA WORLD BEAUTY SARL

.AU
(، تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استيراد وتصدير))سلع غذائية أو غير)

غذائية).
عقال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (55 ب) املتواجد  (17 دليسية)
االول) الطابق  (3 لقم) شقة  حسنية 
منالة جل3ز))-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيدة ميلودة لوداني)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ميلودة لوداني))عنوانه)ا))
  3 طابق) (28 ب) شقة  سلمى  اقامة 

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ميلودة لوداني))عنوانه)ا))
  3 طابق) (28 ب) شقة  سلمى  اقامة 

80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف3راير) (10 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)132763.
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FIDUNION-MAROC

FORCELOG
إعالن متعدد القرالات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
FORCELOG «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: تقاطع 
شالع الحاج أح د مكوال و 21 محج 
الشاطئ، الطابق الرابع، املكتب لقم 

19 ،عين السبع - - الدال البيضاء 
املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.538119
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)26)أكتوار)2022)تم اتخاذ)

القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 100 بنخيرة) السيد  الد  تفويت 
حصة لفائدة) (100 حصة من أصل)
السيد أنس بوزيان بتاليخ)26)أكتوار)

2022
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسير السيد)

 الد بنخيرة
على) ينص  الذي  (:8 لقم) قرال 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد النظام)

األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888966.
158I
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FIDUNION-MAROC

BOUSKOURA HILLS
إعالن متعدد القرالات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BOUSKOURA HILLS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 62، زنقة 
عبد الرح ان الصحراوي - - الدال 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.182957

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)12)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسير السيد)
شتن3ر) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوبع 

2022
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا) بوزوبع  مح د  السيد  تعيين 

للشركة ابتداءا من)1)أكتوار)2022
على) ينص  الذي  (:3 لقم) قرال 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد النظام)

األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم),:)الذي ينص على مايلي:),

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844967.

159I

SOFICOF

STE QUINCOP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد)

مقرها االجت اعي باملغرب

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب

STE QUINCOP SARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 6 زنقة 
ضاية العوا الطابق الرابع شقة لقم 
16 اكدال الرااط - 10000 الرااط 

املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
يوجد مقرها االجت اعي باملغرب»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.35629
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)29)شتن3ر)2022)تقرل إغالق)
 STE QUINCOP لشركة) تابع  فرع 
 STE QUINCOP تس يته) (SARL
SARL)والكائن عنوانه في مدينة سال)
إقامة) لشيد  موالي  شالع  الجديدة 
 10000 (- وفاء)متجر لقم12)احصين)

الرااط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (18 بتاليخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تحت لقم)39831.
160I

SOFICOF

SMPS HYGIENE SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
 SMPS HYGIENE SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال أوالد 
العيا�سي أفريحة  1 عامر سال - 

10000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
36969

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 SMPS (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.HYGIENE SARL.AU

تصنيع) ( ( (: غرض الشركة بإيجاز)
ج يع أنواع الولق)-)تصنيع الصابون)

توزيع) (- ملنتجات التنظيف والعطول)

تغليف ج يع املنتجات واملواد الخام)

نيابة عن الشركة أو نيابة عن الغير)

الطبية) األجهزة  وتوزيع  استيراد  (-

مستحضرات) وتوزيع  استيراد  (-

(- الشخصية) والنظافة  التج يل 

الغذائية) املك الت  وتوزيع  استيراد 

املعدة) الولقية  املواد  تصنيع  (-

أنواع) ج يع  تصنيع  (- لالستخدام)

للولق) الولقية  املواد  تصنيع 

والصحي) املنزلي  الصحي  لالستخدام 

لصناعة.)

و ع وما القيام بج يع املعطيات)

الشركة) التن ية  في  تساهم  التي قد 

وكذالك اإلنعاش بج يع أنواعه،)بيع)

املباشرة) التجهيزات  وتبادل  الشراء،)

أو الغير املباشرة.

دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

أوالد العيا�سي أفريحة))1)عامر سال)-)

10000)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املصلي) الرجراجي  موالي  السيد 

زنقة) املفضل  الشيخ  حي  عنوانه)ا))

سال) (10000   23 لقم) الصفصاف 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

املصلي) الرجراجي  موالي  السيد 

زنقة) املفضل  الشيخ  حي  عنوانه)ا))

سال) (10000   23 لقم) الصفصاف 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تحت لقم)39882.
161I

اولترا تكنيك

بروتون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اولترا تكنيك
ال3رنو�سي شالع صهيب الرومي لقم 
95 الدال البيضاء ، 20610، الدال 

البيضاء املغرب
بروتون شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
التقدم م.ح. 2 17- – الطابق الثاني 
ال3رنو�سي    الدال البيضاء - 20610 

الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
853991

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 دجن3ر) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)بروتون.
)مختصه) (: غرض الشركة بإيجاز)

في أع ال البناء.
اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
17-)–)الطابق الثاني)  2 التقدم م.ح.)
 20610 (- الدال البيضاء) ( ( ( ال3رنو�سي)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد املصطفي تونين)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املصطفي تونين عنوانه)ا))

الشالالت) كسكاد  معزة  اوالد  دوال 

28630)املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفي تونين عنوانه)ا))

الشالالت) كسكاد  معزة  اوالد  دوال 

28630)املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يناير)2020)تحت لقم)728042.

162I

ETS BEN aaouinate 

FILO PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

FILO PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

البستان 2 ع الة 1 ال3رنو�سي 

الدالالبيضاء - 20000 الدالالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

555991

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 FILO (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.PROMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي و بيع مواد البناء.
اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
ال3رنو�سي) (1 ع الة) (2 البستان)
20000)الدالالبيضاء) الدالالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: البناني) لضوان  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) البناني  السيد لضوان 
حي سالم شالع)17)لقم)588)الدا لة)

73000)الدا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البناني  السيد لضوان 
حي سالم شالع)17)لقم)588)الدا لة)

73000)الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)555991.
163I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

BASMA -2O IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC
 BASMA -2O(IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 30 
زنقة ع ر الريفي شقة لقم 1 الطابق 
االول الدال البيضاء الدال البيضاء 

26200 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

561339

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BASMA -2O IMMOBILIER

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.

 30 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)

زنقة ع ر الريفي شقة لقم)1)الطابق)

البيضاء) الدال  البيضاء) الدال  االول 

26200)الدال البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الساغي) لشيد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الساغي  لشيد  السيد 

طولينو)20000)طولينو ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الساغي  لشيد  السيد 

طولينو)20000)طولينو ايطاليا)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)-.

168I

MCG

دي أس أن دونيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
دي أس أن دونيا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

عالل الفا�سي، الع الة 12، شقة 
لقم 5، سين مراكش 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130835
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)دي أس)

أن دونيا.
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتشغيل) والرياض  الضيافة  دول 
ج يع الفنادق واملوتيالت واملج عات)

السياحية واملنتجعات.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شقة) (،12 الع الة) الفا�سي،) عالل 
لقم)5،)سين مراكش)80000)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
((: السيدة نيلسون سيزان ديبولا)
50)حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد نيلسون دافيد هوالد):))50 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):
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ديبولا) سيزان  نيلسون  السيدة 
عنوانه)ا))عالسهولن هاوس،)ميرمايد)
ستريت تي أن)31)سيسيكس إنجلترا.

هوالد) دافيد  نيلسون  السيد 
عنوانه)ا))عالسهولن هاوس،)ميرمايد)
ستريت تي أن)31)سيسيكس إنجلترا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

ديبولا) سيزان  نيلسون  السيدة 
عنوانه)ا))عالسهولن هاوس،)ميرمايد)

ستريت تي أن)31)سيسيكس إنجلترا
هوالد) دافيد  نيلسون  السيد 
عنوانه)ا))عالسهولن هاوس،)ميرمايد)

ستريت تي أن)31)سيسيكس إنجلترا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181189.

165I

omri compta sarl au

STE ZILATEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
STE ZILATEX SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: اقامة 

امال كافا شالع الحسن 2 لقم 388 
اصيلة - 90050 اصيلة املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.759
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)03)نون3ر)2022
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
 EZZAIN ABDELLAH N ° (/ السيد)

CIN
البوهالي) والسيد  (KA13301
توفيق)N(°(CIN(CC37169)ك ديرين)

للشركة
ملدة غير محددة وتتعهد الشركة)

بالتوقيع املشترك لل دير

واملدير) هللا  عبد  ازين  (/ السيد)
مواجهة) في  توفيق  البوهلي  السيد 

مختلف
اإلدالات والبنوك

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (07 بتاليخ) ( االبتدائية باصيلة)

2022)تحت لقم)221.

166I

MHM AUDIT

 MALATH ASSURANCE ET
COURTAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي للشركة

MHM AUDIT
172 مد ل أ، الطابق الثاني، شقة 
لقم 5، ساحة موالي لشيد، شالع 
موالي لشيد ت الة ، 12000، ت الة 

املغرب
 MALATH ASSURANCE ET

COURTAGE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الع الة 
لقم 112 الطابق الثاني، الشقة 

لقم 02، تجزئة مرحات، شالع عبد 
الكريم الخطابي ت الة - 12000 

ت الة املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.134447

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)06)شتن3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الثاني،) الطابق  (112 لقم) «الع الة 
مرحات،) تجزئة  (،02 لقم) الشقة 
(- ت الة) الخطابي  الكريم  عبد  شالع 
12000)ت الة املغرب»)إلى)«املتجر لقم)
112،)تجزئة مرحات،) 1)الع الة لقم)
(- ت الة) الخطابي  الكريم  عبد  شالع 

12000)ت الة))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (11 بتاليخ) ( االبتدائية بت الة)

2022)تحت لقم)1880.

167I

SAFAA

STE POTINZA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAFAA

 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC

STE POTINZA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 

147تجزئة املرجان قرية الش س 

اسفي - 86000 اسفي املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.11831

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 

ذات) شركة  (STE POTINZA حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم)

الش س) قرية  املرجان  147تجزئة 

اسفي)-)86000)اسفي املغرب نتيجة)

الملنافسة.

و عين:

بلحنش) ( ( عبدالرحيم) السيد)ة))

147تجزئة املرجان) لقم) و عنوانه)ا))

اسفي) (86000 الش س اسفي) قرية 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

لقم) وفي  (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

الش س) قرية  املرجان  147تجزئة 

اسفي)-)86000)اسفي املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2022)تحت لقم)947.

168I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

OULJA CAMP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة لقم 11 الطابق الثاني البقعة 
لقم 22 تجزئة الزيتون شالع مديونة 

، 86000، اسفي اسفي
OULJA CAMP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
البدوزة  - 86000 اسفي اسفي.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.9913
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2020 يناير) (13 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))مح د اي ن بن)
حصة اجت اعية من) (500 ( ( عاشول)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
يناير) (13 بتاليخ) ( طالكي) ( عائشة) )ة))

.2020
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (15 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2020)تحت لقم)36.

169I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

OULJA CAMP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة لقم 11 الطابق الثاني البقعة 
لقم 22 تجزئة الزيتون شالع مديونة 

، 86000، اسفي اسفي
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OULJA CAMP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجت اعي مركز 

البدوزة - 86000 اسفي.
تحويل الشكل القانوني للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.9913

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم تحويل) (2020 يناير) (13 املؤلخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (15 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2020)تحت لقم)36.
170I

OPAL ERGO

أوپال إرڭو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

OPAL ERGO
 Rue 03 N19 Hay(Ennajah ،

54000، Khenifra(Maroc
أوپال إلڭو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 03 

لقم 19 حي النجاح  نيفرة - 58000 
 نيفرة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.3991
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)08)يوليوز)2022)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجت اعي  املقر 
النجاح) حي  (19 لقم) (03 «زنقة) من)
 نيفرة)-)58000) نيفرة املغرب»)إلى)
«زاوية زنقة املحيط و شالع ع ران)
الشقة) (2 العاص ع الة اوه الطابق)
9)الصخول السوداء))-)20000))الدال)

البيضاء))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاليخ)08)أكتوار)

2022)تحت لقم)833.
171I

FREE COMPTA SARL

B&M TEXTIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI( AYAD( &
 MAGNOLIAS IMMB.ABA
 SOFIANE( 3°( ETAGE( N°17( ،

90020،(TANGER(MAROC
ذات) شركة  ( (B&M( TEXTIL
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 Hay اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 
 Al( Majd( Rue( B( N°95( Lot( 973( -

90000)طنجة املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

131631
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 B&M(: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.TEXTIL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.CONFECTION
 Hay (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 Al( Majd( Rue( B( N°95( Lot( 973( -

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 BEN AZZOUZ السيد)
بقي ة) حصة  (MOUNIR :  100

1.000)دلهم للحصة.
 BEN AZZOUZ السيد)
 1.000 بقي ة) (MOUNIR : 100

دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 BEN AZZOUZ السيد)
 Hay El Fath عنوانه)ا)) (MOUNIR
 Rue 106 N°3 Drissia 1  90000

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 BEN AZZOUZ السيد)
 Hay El Fath عنوانه)ا)) (MOUNIR
 Rue 106 N°3 Drissia 1 90000

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)12061.

172I

FICOMPTA

VARLORYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES(MAROC

VARLORYS  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
اصيال إقامة مكاتب املدينة لقم  3 - 

30000 فاس  املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.72621

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 نون3ر) (01 في) املؤلخ 

املصادقة على):
باهية املرني�سي) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
إدليس))الجام))بتاليخ)01)نون3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)4547.

173I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة  قدميري موتور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة  قدميري موتول شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 68 متجر 

1 زنقة 7 حي املسيرة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74429

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة)) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

قدميري موتول.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) استيراد  (– النالية) الدلاجات 

تصدير.

عنوان املقر االجت اعي):)68)متجر)
 30000 (- 1)زنقة)7)حي املسيرة فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد مح د القدميري)):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد مح د القدميري))عنوانه)ا))))
68))زنقة)7)حي املسيرة فاس)30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د القدميري))عنوانه)ا))
68))زنقة)7)حي املسيرة فاس)30000 

فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8588.

174I

BRYAN AUTO

BRYAN AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRYAN AUTO

85 شالع فرنسا الشقة 8 اكدال ، 

10090، الرااط املغرب

BRYAN AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 85 شالع 

فرنسا الشقة 8 اكدال - 10090 

الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

162819

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BRYAN AUTO

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات املستع لة.

85)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
 10090 (- اكدال) (8 الشقة) فرنسا 

الرااط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد اح د املصولي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اح د املصولي عنوانه)ا))
شالع مح د الخراز زنقة)13)دلب)01 
ع الة املصولي ط)8  93000)تطوان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اح د املصولي عنوانه)ا))
شالع مح د الخراز زنقة)13)دلب)01 
ع الة املصولي ط)8  93000)تطوان)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (19 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)7362.

175I

ACDEN

NEXTEAM GROUP MAROC
إعالن متعدد القرالات

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC
 NEXTEAM GROUP MAROC
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 3، 
املنطقة الصناعية جنوب-غرب  - 

28810 املح دية املغرب..
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.22601

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)15)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
است رال نشاط الشركة لغم  سالة)

¾)لأس الها.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2070.
176I

OR.TE.CO

OR.TE.CO  SARL  AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OSAKANI
6 زنقة قا�سي إياس املعالف الدال 

البيضاء 6 زنقة قا�سي إياس املعالف 
الدال البيضاء، 20250، الدال 

البيضاء املغرب
OR.TE.CO  SARL  AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 
اللة الياقوت وزنقة العرعال إقامة 
غاليس ع الة 9 شقة 17 البيضاء  
الدال البيضاء 20250 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561007
في) مؤلخ  حر  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
OR.TE.(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CO  SARL  AU
االستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و التصدير والتجالة بالج لة ع وما.
زاوية) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
العرعال) وزنقة  الياقوت  اللة  شالع 
 17 شقة) (9 ع الة) غاليس  إقامة 
البيضاء))الدال البيضاء)20250)الدال)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد زولي أح د):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زولي أح د عنوانه)ا))حيي)
أألسالن زنقة)6)لقم)25)الدال البيضاء)

20250)الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))زولي أح د عنوانه)ا))حيي)
أألسالن زنقة)6)لقم)25)الدال البيضاء)

20250)الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)38880.
177I

AMJAD ANOUAR

EL ASRI SIBARI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 88-83
SLIMANE MAROC

EL ASRI SIBARI CAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوحدة مج وعة 26 بلوك E لقم 
09 - 18250 سيدي يحيى الغرب 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.1965

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم تعيين) (2022 نون3ر) (08 املؤلخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يوسف الصيبالي ك سير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سلي ان))بتاليخ)07 

نون3ر)2022)تحت لقم)205/2022.

178I
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AMJAD ANOUAR

EL AOUAD CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°
 83-84( APPT( 05( ،( 14200،( SIDI

SLIMANE MAROC
)شركة ذات) (EL AOUAD CASH
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
شالع) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
قيسالية) (58 لقم) الثاني  الحسن 
سيدي) (18200  -  02 محل) بوزهرة 

سلي ان املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي)
.2981

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم تعيين) (2022 نون3ر) (01 املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

 ديجة العواد ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سلي ان))بتاليخ)07 

نون3ر)2022)تحت لقم)208/2022.
179I

jilovta sarl

CONSTRUCTION ANBAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

  CONSTRUCTION ANBAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

البستان تجزئة 26 زنقة العونية  - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

40177

 19 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION ANBAR

غرض الشركة بإيجاز):)بناء)املطول)

العقالي

أع ال متنوعة أو إنشاءات

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- ( زنقة العونية) (26 البستان تجزئة)

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: تواج) ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: تواج) ابراهيم  السيد 

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم تواج عنوانه)ا))حي)

الهدى زنقة ابن العربي لقم)26)وجدة))

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم تواج عنوانه)ا))حي)

الهدى زنقة ابن العربي لقم)26)وجدة))

60000)وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1717.

180I

SFM EXPERTS

UBIQUE EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,86

 Khattabi ، 20500،

CASABLANCA MAROC

UBIQUE EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 131 

شالع عبد املومن –الطابق الرابع 

لقم 17 - 20500 الدال البيضاء 

امل لكة املغراية.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.218391

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل حل) (2019 31)مالس) املؤلخ في)

ذات) شركة  (UBIQUE EVENTS

لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دلهم  (50.000,00

131)شالع عبد املومن)– اإلجت اعي)

الطابق الرابع لقم)17 - 20500)الدال)

البيضاء)امل لكة املغراية نتيجة ل-)

من) ابتداء) الشركة  تصفية  اقفال 

لل صفى) اإلبراء) هذا اليوم و إعطاء)

وإعفائه من مهامه.

و عين:

بالزة زوجة فقيه برادة))) السيد)ة))

368تجزئة) ( عنوانه)ا)) و  ( مالتين)

نولس)20500)الدال البيضاء)امل لكة)

املغراية ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

  131 وفي) (2022 شتن3ر) (30 بتاليخ)

الرابع) –الطابق  املومن) عبد  شالع 

البيضاء) الدال  (20500  -  17 لقم)

امل لكة املغراية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888388.

181I

MGT CONSULTING

FILA LEASE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
FILA LEASE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي بري ا 

مكتب لقم 105 شقة 1 الطابق 3 
زاوية 11 يناير و مصطفى معاني - 

20200 الدال البيضاء املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.529993

العام) الج ع  ب قت�سى 
نون3ر) (01 في) املؤلخ  اإلستثنائي 
الشركة) لأس ال  لفع  تم  (2022
دلهم») (12.680.000» قدله) ب بلغ 
إلى) دلهم») (5.000.000» من) أي 
طريق) عن  دلهم») (17.680.000»
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدال و املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885186.

182I

 ECOLE AL FADILA DE COIFFURE ET

D’ESTHÉTIQUE

 ECOLE AL FADILA
 DE COIFFURE ET
D›ESTHÉTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ECOLE AL FADILA DE
COIFFURE ET D›ESTHETIQUE

ت الة ، 12000، ت الة املغرب
 ECOLE AL FADILA DE

 COIFFURE ET D›ESTHÉTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي
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 RESIDENCE(FADLI 2EME(ETAGE

 HAY(OUED(EDDAHAB(N° 159

 TEMARA - 12000 TEMARA

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

135007

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 أكتوار) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 ECOLE(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

 AL FADILA DE COIFFURE ET

.D’ESTHÉTIQUE

 ECOLE DE(:(غرض الشركة بإيجاز

.COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE

(: االجت اعي) املقر  عنوان 

 RESIDENCE FADLI 2EME ETAGE

 HAY OUED EDDAHAB N° 159

 TEMARA - 12000 TEMARA

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 60.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: يويسف) ونوض  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 200 ( (: السيد سعدون املصطفى)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد العالمي نبيل):))200)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ونوض يويسف عنوانه)ا))

12000)ت الة) 1)ت الة) 70)حي املسيرة)

املغرب.

املصطفى) سعدون  السيد 
البساتين) اقامة  (5 لقم) عنوانه)ا))

مج وعة الشعبي ت الة)12000)ت الة)

املغرب.

عنوانه)ا)) نبيل  العالمي  السيد 

مج وعة) البساتين  اقامة  (16 لقم)

الشعبي ت الة)12000)ت الة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ونوض يويسف عنوانه)ا))

70)حي املسيرة)1)ت الة)70)حي املسيرة)

1)ت الة ت الة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

دجن3ر) (31 بتاليخ) ( بت الة) االبتدائية 

2021)تحت لقم)2531.

183I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE SORIFEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 BUREAU FASSI DE

COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16

 n° 2 FES 16 rue(abdelkrim

 benjelloun(n° 2 FES، 30000،

FES MAROC

STE SORIFEX SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 

5 زنقة انزكان شالع الوفاء طريق 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.29633

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

2022)تقرل حل) 01)شتن3ر) املؤلخ في)

شركة) (STE SORIFEX SARL AU

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 500.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم)5 

زنقة انزكان شالع الوفاء)طريق صفرو)

فاس املغرب نتيجة) (30000 (- فاس)

لعدم تحقيق الهدف االجت اعي.

و عين:

و) بلفلفل  ( اح د) السيد)ة))
زنقة انزكان اقامة النجوم) عنوانه)ا))
فاس)) س  نرجس  (1 الطابق) (9 لقم)

)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

 5 لقم) وفي  (2022 شتن3ر) (01 بتاليخ)
زنقة انزكان شالع الوفاء)طريق صفرو)

فاس)-)30000)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن3ر) (12 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)3728/022.

188I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 DUTCH دوتش ديزاين استوديو

DESIGN STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES

AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT

 SANAWBAR(HAY(IZDIHAR ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 DUTCH دوتش ديزاين استوديو

DESIGN STUDIO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 280 

الطابق الثاني الباب األي ن الحي 

الصناعي سيدي غانم مراكش - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

129789

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
دوتش) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)
 DUTCH DESIGN ديزاين استوديو)

.STUDIO
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) املنزلي  الديكول  عناصر  و  األلبسة 

التصدير و االستيراد.
عنوان املقر االجت اعي):)لقم)280 
الحي) األي ن  الباب  الثاني  الطابق 
(- مراكش) غانم  سيدي  الصناعي 

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيد دي كولت مالسيل)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مالسيل) كولت  دي  السيد 
عنوانه)ا))الضيعة الباهية تالكة لقم)

11)مراكش)80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
مالسيل) كولت  دي  السيد 
عنوانه)ا))الضيعة الباهية تالكة لقم)

11)مراكش)80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ)17)أكتوار) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180813.
185I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 LEDA ليدا الصناعة
INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR(HAY(IZDIHAR ،
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40000، MARRAKECH(MAROC
 LEDA INDUSTRY ليدا الصناعة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 
8 ع الة 388 الوازيس 2 تجزئة 
الصنوار حي االزدهال مراكش - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
129743

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
ليدا) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LEDA INDUSTRY(الصناعة
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التصدير) و  البالستيكية  املواد 

واالستيراد.
 8 شقة) (: عنوان املقر االجت اعي)
ع الة)388)الوازيس)2)تجزئة الصنوار)
حي االزدهال مراكش)-)80000)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الرحالي) جواد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الرحالي  جواد  السيد 
الس اللية) (281 لقم) األزهر  فيال 

مراكش)80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الرحالي  جواد  السيد 
الس اللية) (281 لقم) األزهر  فيال 

مراكش)80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180358.

186I

HORICOM

FRERES INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 FRERES INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطريق 
الرئي�سي فاس-مكناس قرب ماليا 

كلم 2 مهايا - 50000 مكناس 
املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.40279
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)21)شتن3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
«الطريق الرئي�سي فاس-مكناس قرب)
مكناس) (50000 (- مهايا) (2 ماليا كلم)
ع الة ب) (3 «محل لقم) إلى) املغرب»)
اقامة ديال املنزه زنقة شفشاون م ج))

- 50000)مكناس))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
20)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)3855.

187I

ficogedek(sarl(au

ANDALIB STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

ANDALIB STAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

النول لقم B 49 E لياض الزيتون  - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

56611

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 مالس) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ANDALIB STAR

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومأكوالت  فيفة.

اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- ( لياض الزيتون) (B 89 E النول لقم)

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد مح د لوكيلي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: الطيب) سعيدة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لوكيلي  مح د  السيد 

لقم) االس اعيلية فيال  منازل  تجزئة 

مكناس) (. ايت والل عين عرمة) (209

املغرب.

السيدة سعيدة الطيب عنوانه)ا))

لقم) االس اعيلية فيال  منازل  تجزئة 

مكناس) (. ايت والل عين عرمة) (209

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

لوكيلي) عبدالحليم  السيد 

ثكنة الدلك امللكي افران.) عنوانه)ا))

افران املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (01 بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)2885.

188I

ficogedek(sarl(au

PARA FLORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

PARA FLORE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 10 

زنقة 8 تجزئة الحبوس شالع املحطة 

االس اعيلية 1 م ج مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.50835

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 15)غشت) املؤلخ في)

PARA FLORE)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

زنقة) (10 لقم) اإلجت اعي  مقرها 

املحطة) شالع  الحبوس  تجزئة  (8

االس اعيلية)1)م ج مكناس)-)50000 

النعدام) نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط التجالي.

و عين:

و) كرين  بن  ( نوال) السيد)ة))

زنقة) ق ر  اقامة  (1 شقة) عنوانه)ا))

مكناس املغرب) (50000 ( فاس م ج)

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

 10 وفي لقم) (2022 15)غشت) بتاليخ)

زنقة)8)تجزئة الحبوس شالع املحطة)

االس اعيلية)1)م ج مكناس)-)50000 

مكناس املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

28)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)1027.

189I

ficogedek(sarl(au

SOFA-BROTHERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SOFA-BROTHERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : الطابق 

االول الكائن بسيدي عدي املركز 

سيدي املخفي -. ازلو املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.1811

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)03)أكتوار)2022)تقرل حل)

ذات) شركة  (SOFA-BROTHERS

لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

الكائن) االول  الطابق  اإلجت اعي 

بسيدي عدي املركز سيدي املخفي)-.)

ازلو املغرب نتيجة النعدام النشاط)

التجالي.

و عين:

و) لعرج  ( مصطفى) السيد)ة))

موالي) تيزي  (3 زنقة) (216 عنوانه)ا))

املغرب ك صفي) ازلو  ازلو.) الحسن 

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

وفي الطابق) (2022 أكتوار) (03 بتاليخ)

املركز) عدي  بسيدي  الكائن  االول 

سيدي املخفي)-.)ازلو املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (19 بتاليخ) ( بازلو) االبتدائية 

2022)تحت لقم)192.

190I

HORICOM

ANTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ANTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 899 
الطابق األل�سي مرجان 2  - 50000 

مكناس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.85685

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (12 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«800.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (500.000» إلى) دلهم»)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)3923.
191I

HORICOM

ANTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ANTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 899 
الطابق األل�سي مرجان 2 - 50000 

مكناس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.85685

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«800.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (500.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم))3923.

192I

CABINET LAAFOU CONSEIL

AB DISTRI
إعالن متعدد القرالات

AB DISTRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
برأس مال 100.000,00 دلهم

وعنوان مقرها االجت اعي 85 شالع 
غاندي اقامة ياس ين ع الة J، الدال 

البيضاء املغرب.
لقم التقييد في السجل التجالي 

.234627
العام) الج ع  ب قت�سى محضر  (.I
الغير العادي)08)أكتوار)2022،)تقرل)

ما يلي:
سهم) بيع  على  املصادقة  (-
ذات) شركة  (AB DISTRI شركة)
للسيد) امل لوكة  محدودة  مسؤولية 
 KMC شركة) الى  برادة  أمين  مح د 

International LTD؛
 KMC املوافقة على شركة) (-
International LTD)كشريك جديد؛

القانوني) الشكل  تعديل  (-
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة؛
للنظام) املقابل  التعديل  (-

األسا�سي؛
اإلجراءات) صالحيات  (-

القانونية؛
تم اإليداع القانوني باملحك ة) (.II
 03 بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844778.
عن املستخلص والبيانات))))

193I

Audifisc(Maroc

paradigm conseil
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PARADIGM CONSEIL SARL
(((: السجل التجالي الدال البيضاء)

  208089
تصفية الشركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤلخ)) (1-
 2022 شتن3ر) (30 في) البيضاء) بالدال 

قرل شركاء)شركة
 PARADIGM CONSEIL  
بالدال) االجت اعي  مقرها  ش.ذ.م.م 
زنقة املسعودي اقامة) (39 ( ( البيضاء)

لاسين طابق)3)مايلي):
حسابات) على  املصادقة  (*
التصفية و إعفاء)مصفي الشركة من)

مهامه مع منحه ابرءا تاما.
إنهاء)ج يع ع ليات التصفية.))

-2)سيتم اإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحك ة التجالية بالدال)

البيضاء)

198I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

ATLAS BAYTI SARL
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
ع الة أهضال – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

»ATLAS BAYTI SARL  »
املقـر االجتـ ـاعي: ع الة بو سوس 
شقة لقم 2 ملتقى زنقة املخيم 
وشالع مح د الخامس اكادير 
السجل التجالي لقم : 33881

العام) الج ع  عقد  ب قت�سى 
بين) (11/10/2022 االستثنائي بتاليخ)
شركاء)«)ATLAS BAYTI SARL»)تقرل)

مايلي):)))))
)الرفع من لأس ال الشركة من)
 700  000.00 500000.00)دلهم إلى)
)حصة) (62000 6)دلهم وذلك بخلق)
اجت اعية من فئة)100)دلهم للحصة)

الواحدة.)))))
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األسا�سي)) القانون  تنقيح  (
للشركة.)))

اإليداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاليخ) بأكادير  التجالية  املحكـ ـة 

25/10/2022)تحت لقم)119006 
تم التعديل في) السجل التجالي:)
التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 
تحت) ( (25/10/2022 بتـاليخ) بأكادير 

لقم)8156   
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

195I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

COVESTRAD SARL
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
ع الة أهضال – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

»COVESTRAD SARL  »
املقـر االجتـ ـاعي: لقم 150 بلوك 1 

حي سيدي مح د اكادير
السجل التجالي لقم :20155 

العام) الج ع  عقد  ب قت�سى 
 2022/10/03 ( ( بتاليخ) االستثنائي 
(» لشركة) الوحيد  الشريك  قرل 
COVESTRAD SARL)«))مايلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
تغيير املقر االجت اعي للشركة) (
إلى))لقم)29)الطابق االول مكتب لقم)
1)شالع تواقال))حي املسيرة اكادير)))))

األسا�سي)) القانون  تنقيح  (
للشركة.)))

اإليداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاليخ) بأكادير  التجالية  املحكـ ـة 

28/10/2022)تحت لقم)118980. 
تم التعديل في) السجل التجالي:)
التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 
تحت) ( (28/10/2022 بتـاليخ) بأكادير 

لقم)8126.
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

196I

س-اطلس

STE LAKHRIBGUI-
MECHOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 81 ، 23000، بني مالل 
املغرب

  STE LAKHRIBGUI-MECHOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
النرجس 2 لقم 68 بني مالل - 

23000 بني مالل  املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.9989

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 يونيو) (27 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( ( (LAKHRIBGUI-MECHOUI
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
النرجس) تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 
بني) (23000 (- مالل) بني  (68 لقم) (2
مالل))املغرب))نتيجة ل):)توقف التام)

لنشاط شركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
النرجس)2)لقم)68)بني مالل))-)23000 

بني مالل املغرب.)
و عين:

و) الخطابي  ( مح د) السيد)ة))
لقم68  (2 نرجس) تجزئة  عنوانه)ا))
املغرب) مالل  بني  (23000 مالل) بني 

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

النرجس)2)لقم)68)بني مالل)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)1021.
197I

orient compt

STE TEQDUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC
STE TEQDUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
التاني زنقة بني مرين 15 ع الة لعلج  

- 60000 وجدة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
80139

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TEQDUS
الصيانة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الصناعية
مكتب الدلاسات)

تاجر.
الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
15)ع الة لعلج)) التاني زنقة بني مرين)

- 60000)وجدة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: يونس) شوقي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شوقي يونس عنوانه)ا))حي)
االندلس زنقة الثناء)2)لقم)9 60000 

وجدة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شوقي يونس عنوانه)ا))حي)
االندلس زنقة الثناء)2)لقم)9 60000 

وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (26 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1668.

198I

UPSILON CONSULTING

GYLMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شالع ع ر الخيام و شالع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة لقم 20 ، 20250، الدال 

البيضاء املغرب

GYLMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي 130 

شالع باح اد، بلفيدير 18 - 20000 

الدالالبيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.231997

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أبريل) (15 في) املؤلخ 

«الترويج) من) الشركة  نشاط  تغيير 

ومنتجات) الصيدالنية  لل نتجات 

الراحة ومنتجات النظافة)؛

على) الكواشف  وتوزيع  استيراد 

الولق أو)IVD)من أجل:)فحص نسبة)

 HCG و) (LH ،)ا تبال) السكر في الدم)

نقص) فيروس  فحص  أو  ا تبال  (،

 A B التهاب الكبد) (، املناعة البشرية)

و)C)؛

استيراد وتوزيع االجهزة الطبية)؛

املك الت) وتوزيع  استيراد 

الغذائية،

مستحضرات) وتوزيع  استيراد 

النظافة) ومنتجات  التج يل 

الشخصية،
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تصنيع منتجات شبه صيدالنية)،)
منتجات الراحة)،)منتجات النظافة،

بيع املعدات الطبية،
بيع  دمات متنوعة)؛

ت ثيل ج يع الشركات والعالمات)
اال تراع) واراءات  التجالية 

واال تراعات والترا يص)؛
استث ال في لأس مال أي شركة أو)

مقاولة.»)إلى)«
الصيدالنية) لل نتجات  الترويج 
ومنتجات الراحة ومنتجات النظافة)؛
الكواشف) وتوزيع  استيراد 

املتعلقة ب:
األحياء) علم  (، الحيوية) الكي ياء)
الدقيقة)،)البيولوجيا الجزيئية)،)علم)
الدم)،)علم الخاليا)،)علم الطفيليات)

،)الكي ياء)املناعية)؛
استيراد وتوزيع األجهزة الطبية؛

املك الت) وتوزيع  استيراد 
الغذائية؛

مستحضرات) وتوزيع  استيراد 
النظافة) ومنتجات  التج يل 

الشخصية)؛
التجالة بشكل عام؛

الت ثيل التجالي لج يع الشركات)
والعالمات التجالية واراءات اال تراع)
والترا يص والتج عات االقتصادية)

املغراية أو األجنبية)؛
ج يع) مال  لأس  في  استث ال 
أو) الصناعية  أو  التجالية  الع ليات 
تكون) قد  التي  العقالات  أو  ( املالية)
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
أن) املحت ل  من  أو  الشركة  بهدف 

تعزز تطويرها)؛».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)843577.
199I

CASA COMPTES

BRILLANCE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

BRILLANCE INVEST «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: الهواولة 
الج اعة القروية اوالد صالح دائرة 
بوسكولة. - - الدال البيضاء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.173225
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)16)شتن3ر)2022
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرل 

املسيرين ملدة:)2)سنوات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880391.
200I

COMPTA-FISC

شركة زاردان
إعالن متعدد القرالات

COMPTA-FISC
 IMM 18 AV(HASSAN(I(APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

شركة زالدان «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 

املتنبي لقم 81 حي النجاح 
الخ يسات  - - الخ يسات املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.29177
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)13)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة,) القانوني  الشكل  تغيير 
الى) شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيدة) تفويت  الحصص,) تفويت 
للسيد) حصة  (500 زلوال) عائشة 

عث ان كيبيعي

على) ينص  الذي  (:3 لقم) قرال 
القانونية) املسيرة  استقالة  مايلي:)
و) زلوال  السيدةعائشة  ( للشركة)
تعيين املسيرالقانوني الجديد للشركة)

السيد))عث ان كيبيعي)
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة من))شالع املتنبي)
الى) الخ يسات  النجاح  حي  (81 لقم)
املنصول) (3 الشهدية) (236 محل لقم)

مكناس
قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
1:)الذي ينص على) بند لقم البند)
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة

بند لقم البند)10:)الذي ينص على)
مايلي:)تفويت الحصص

ينص) الذي  (:18 البند) لقم  بند 
على مايلي:)استقالة املسيرة القانونية)
املسيرالقانوني) تعيين  (, للشركة)

الجديد للشركة
8:)الذي ينص على) بند لقم البند)

مايلي:)تحويل مقر الشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ) ( بالخ يسات) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)382.
201I

CASA COMPTES

ESPACE FLORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

ESPACE FLORY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ديال 
GH 3-B االندلس 3، الطابق السفلي
ع الة 28 لقم 1، بوسكولة -. الدال 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
557639

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE FLORY
غرض الشركة بإيجاز):)-)استغالل)

مقهى،)قاعة شاي)؛
-)شراء)وايع ج يع املنتجات واملواد)
الغذائية وج يع املستلزمات واألجهزة)

الالزمة لتحقيق غرض الشركة)؛
-)شراء)وايع وتركيب نباتات الزينة)
والزهول واملروج أو األشجال املختلفة.

-)البستنة والغرس)،
-)مختلف أشغال البناء،

أو) م تلكات  على  االستحواذ  (-
حصص في أي شركات أو مؤسسات)

تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها)؛
-)حيازة وامتياز واستخدام ج يع)
العالمات التجالية واراءات اال تراع)

والع ليات أو الترا يص)؛
-)التجالة والت ثيل والوساطة.

ديال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
GH 3-B(االندلس)3،)الطابق السفلي
الدال) (.- بوسكولة) (،1 لقم) (28 ع الة)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد علي ايت باجا):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد ابراهيم ايت باجا)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) باجا  ايت  علي  السيد 
دوال الزلكان بوزلوال.)زاكولة املغرب.
السيد ابراهيم ايت باجا عنوانه)ا))
دوال الزلكان بوزلوال.)زاكولة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) باجا  ايت  علي  السيد 
دوال الزلكان بوزلوال.)زاكولة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880390.

202I

CASA COMPTES

 SUPERIOR INSTITUTIONS

 OF SCIENCE AND

TECHNOLOGY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 SUPERIOR INSTITUTIONS OF

 SCIENCE AND TECHNOLOGY

PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 202 شالع 

عبد املومن الطابق السفلي لقم 5 - 

20360 الدال البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.363391

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)28)يونيو)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

الطابق) املومن  عبد  شالع  (202»

الدال) (20360  -  5 لقم) السفلي 

البيضاء)املغرب»)إلى)«دوال اوالد مالك)

البيضاء)) الدال  (20180 (- بوسكولة)

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881099.

203I

VALUE POINT PARTNERS

K-CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
K-CARE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
البيضاء ، حي املستشفى ، شالع 

مح د أبو بكر بن زهير الدال البيضاء 
20800 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560835

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.K-CARE
تشغيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
والج ال) الطبيعية  للعالجات  مركز 

واللياقة البدنية.
التج يل) مستحضرات  صنع  (-
الطبيعية) والعالجات  والعطول 
وأي) والعطول  الغذائية  واملك الت 
اإلنسان) بج ال  يتعلق  آ ر  منتج 

ولفاهه)؛
على) والتجزئة  الج لة  تجالة  (-
مستحضرات) متاجر  وفي  اإلنترنت 
العطول) ومنتجات  التج يل 
واملنتجات) الغذائية  واملك الت 
وامللحقات) املواد  وج يع  املحلية 

املتعلقة بج ال اإلنسان ولفاهه)؛
-)البيع لألفراد واملهنيين في املغرب)

والخالج.

االستيراد) ع ليات  ج يع  (-
البلدان) ج يع  مع  والتصدير 

لل نتجات املشال إليها أعاله)؛
ج يع الع ليات) (، وبشكل أعم) (-
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
املحت ل) من  التي  أو  الشركة  بهدف 
وكذلك) (، أن تعزز تحقيقه وتطويره)
(، أي مشالكة مباشرة أو غير مباشرة)
بأي شكل من األشكال)،)في الشركات)
التي تسعى لتحقيق أهداف م اثلة أو)

ذات صلة..
الدال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع) (، املستشفى) حي  (، البيضاء)
مح د أبو بكر بن زهير الدال البيضاء)

20800)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كوثر الزهراوي عنوانه)ا))
املح دية) د لة  حي  سبتة  شالع  (8

28810)املح دية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر الزهراوي عنوانه)ا))
املح دية) د لة  حي  سبتة  شالع  (8

28810)املح دية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883658.
208I

FIDUCIAIRE JABBARI

 MOZAR(    موزار أكسسوري
)ACCESSORIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC
 MOZAR(    موزال أكسسولي
ACCESSORIES) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

بركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق اا الطابق األول لقم 3   - 

20090 الدالالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

556847

 13 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 MOZAR( ( ( ( أكسسولي) موزال 

.(ACCESSORIES

التجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتوزيع):)اكسسوالات السيالات.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

بركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة)

 -    3 لقم) األول  الطابق  اا  املشرق 

20090)الدالالبيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 20.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: عبدالحق) نكير  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

حصة) (100 ( (: نبيل) نكير  السيد 

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عبدالحق  نكير  السيد 

تجزئة لياض صوفيا الشطر1)ع الة)

128)ليساسفة)20190)الدالالبيضاء))

املغرب.

حي) عنوانه)ا)) نبيل  نكير  السيد 
 16 لقم) (92 زنقة) الفرنسية  العائلة 

20380)الدالالبيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) عبدالحق  نكير  السيد 

تجزئة لياض صوفيا الشطر1)ع الة)

128)ليساسفة)20190)الدالالبيضاء))

املغرب

حي) عنوانه)ا)) نبيل  نكير  السيد 

 16 لقم) (92 زنقة) الفرنسية  العائلة 

20380)الدالالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)-.

205I

LE PREMIER CONSEIL

FIBRONIQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

FIBRONIQ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الزهول تاسلطانت لقم 62 

تاسلطانت  - 80000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.88081

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)28)شتن3ر)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

لقم) تاسلطانت  الزهول  «تجزئة 

مراكش) (80000 (- ( تاسلطانت) (62

10,الطابق) «الشقة لقم) إلى) املغرب»)

(- املنالة) حي  ع الة  ع الة  االول 

80000)مراكش))املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

26)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140799.

206I

FICOSAGE

 STE ZAD COFFRAGE SARL
AU

إعالن متعدد القرالات

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc
 STE ZAD COFFRAGE SARL AU
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: الطريق 
الرئيسية ادزل ميدلت - 58350 

ميدلت املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.1539

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات)
دات) ىشركة  الى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة
على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
من) حصة  (67983 ( تفويت) مايلي:)
طرف السيد ع الي مح د))لكل من)
السيدة س يرة ع الي13597)حصة))
و للسيدة اي ان ع الي)13597)حصة)
 13597 ع الي) حسناء) ( للسيدة) و 
 13596 حصة وللسيدة ليلى ع الي)
حصة و للسيدة ماليا ع الي13596 

حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لاس املال
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب يدلت))بتاليخ)25)أكتوار)

2022)تحت لقم)520.

207I

CABINET BOUZIDI

BRICO NOVOSTAR
إعالن متعدد القرالات

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظول ، 62000، الناظول املغرب

BRICO NOVOSTAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

الفطواكي لقم 2 - 62000 ناظول 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.21729

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)13)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

بن) ياسين  بين  حصة  (950 تفويت)

 WANG. GANG, WANG.و حياتي 

 XIAOJUN, XU. HAIQIANG

لح دي فاط ة الزهراء

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إقالة السيدة أنيسة دلغال ك سيرة)

 WANG. السيد) تعين  و  لشركة 

XIAOJUN))ك سيروحيد لشركة

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

نضام) ( يقرل االجت اع العام اعت اد)

إنشاء) دون  جديد،) أسا�سي  قانون 

كيان معنوي جديد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم فصل)6)و)7:)الذي ينص)

وقع) الذي  لتغيير  نضرا  مايلي:) على 

تقرل إعاة تص يم) و7) (6 في الفصل)

القانون األسا�سي

ينص) الذي  (:29 فصل) لقم  بند 

 WANG. السيد) تعين  مايلي:) على 

XIAOJUN))ك سيروحيد لشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)8653.

208I

UPSILON CONSULTING

 SAHARA GLOBAL
SECURITY MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شالع ع ر الخيام و شالع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة لقم 20 ، 20250، الدال 

البيضاء املغرب
 SAHARA GLOBAL SECURITY
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 89 زنقة 
أح د بركات، الطابق السفلي، لقم  
3 معاليف - 20000 الدال البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560853

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SAHARA GLOBAL SECURITY

.MAROC
ج يع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأمن األشخاص) (،  دمات الح اية)
الشخصيات) ومرافقة  (، وامل تلكات)
واملواد) (، الث ينة) واألشياء) (، امله ة)

الث ينة،
-)ج يع الخدمات األمنية لألماكن)
،)وال سي ا املباني) العامة أو الخاصة)
واملستودعات) واملصانع  املكاتب  و 
ومواقف) التجالية  واملساحات 
واملظاهرات) واملناسبات  السيالات 

واملعالض والحفالت املوسيقية)؛.
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زنقة) (89 (: عنوان املقر االجت اعي)
لقم)) الطابق السفلي،) أح د بركات،)
البيضاء)) الدال  (20000 (- معاليف) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: امزيان) سلي ة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سلي ة امزيان عنوانه)ا))
زنقة اح د العلمي اقامة) (18 ع الة)
ج)) م  (8 الطابق) (17 شقة) الوزيا 

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلي ة امزيان عنوانه)ا))
زنقة اح د العلمي اقامة) (18 ع الة)
ج)) م  (8 الطابق) (17 شقة) الوزيا 

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)-.
209I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

  LNK INVEST  &gt;&gt; SARL
;&gt;&gt

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

  LNK(INVEST  &gt;&gt; SARL
gt;&gt&;  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 

الدالالبيضاء زاوية شالع اللة 
الياقوت ، زنقة لعرعال 9 اقامة 

كاليس طابق 8 شقة 17 - 20000 
الدال البيضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.899855
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)01)أكتوار)2022
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 
(- القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
املصادقة على بيع االحصص بتاليخ)
السيد) تفويت  من  (2022 أكتوار) (1
لصالح) حصة  (800 بندعداع) نبيل 

السيد الحسين بولعم.)
بندعداع) ( استقالة السيد نبيل) (-

ك سير تان.)
السيد الحسين بولعم) ( تعيين) (-

ك سير.)
بالتوقيع) ( الشركة) تلتزم  سوف  (-

الفردي للسيد))الحسين بولعم.)
)-)مالءمة النظام األسا�سي للشركة)
املسؤولية) ذات  الشركة  قانون  مع 

املحدودة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888086.
210I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

BERAFER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب  لقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
BERAFER TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع فاس 
، زاوية ابن طفيل ، إقامة  دياموند ، 
بلوك ب ، الطابق األول ، مكتب لقم 

3 - 90000  طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.98233

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)27)شتن3ر)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
(، طفيل) ابن  زاوية  (، فاس) «شالع 
الطابق) (، بلوك ب) (، دياموند) ( إقامة)
األول)،)مكتب لقم)3 - 90000))طنجة)
ولي العهد لقم) ( شالع) (» إلى) املغرب»)
183مركز نرا)،)مكتب لقم)15)الطابق)

األل�سي)-)90000)طنجة))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12517.

211I

س-اطلس

OPTIC AIN ASSERDOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 81 ، 23000، بني مالل 
املغرب

OPTIC AIN ASSERDOUN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 
التجالي لقم 8 اقامة مازل شالع 

الجيش امللكي بني مالل - 23000 بني 
مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
13337

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 OPTIC(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.AIN ASSERDOUN
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: بإيجاز) الشركة  غرض 
نظالاتي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
املحل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع) مازل  اقامة  (8 لقم) التجالي 
الجيش امللكي بني مالل)-)23000)بني)

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 500.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 170 ( (: تولية) كونونو  السيدة 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.

 165 ( (: نج ة) بوصكي  السيدة 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.

نعي ة) االدلي�سي  سالم  السيدة 

دلهم) (1.000 بقي ة) حصة  (165   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) تولية  كونونو  السيدة 
 17 لقم) (5 بلوك) (3 الشطبي) تجزئة 

23000)بني مالل املغرب.

السيدة بوصكي نج ة عنوانه)ا))
حي االطلس بلوك)03)لقم)12  23000 

بني مالل املغرب.

نعي ة) االدلي�سي  سالم  السيدة 
م3روكة) حي  (5 زنقة) (9 عنوانه)ا))

فاس) (30000 ( عين اسردون هالون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) تولية  كونونو  السيدة 
  17 لقم) (5 بلوك) (3 الشطبي) تجزئة 

23000)بني مالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)1088.

212I

عادل الزميتة)-)محاسب-

RIF PA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدالسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

RIF PA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 شالع 
الشيخ ماء العينين بلوك ب حي 
العلويين  - 35000 تازة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.3811
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2021 دجن3ر) (22 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
مبلغ) ( (RIF PA ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) دلهم  (20.000 لأس الها)
الشيخ) شالع  (5 اإلجت اعي) مقرها 
العلويين)) حي  ب  بلوك  العينين  ماء)
(: ل) نتيجة  املغرب  تازة  (35000  -

-انعدام املردودية.
شالع) (5 و حدد مقر التصفية ب)
حي) ب  بلوك  العينين  ماء) الشيخ 

العلويين))-)35000)تازة املغرب.)
و عين:

و) ( العجولي) ( ( الحسن) السيد)ة))
عنوانه)ا))5)شالع الشيخ ماء)العينين)
تازة) (35000 ( بلوك ب حي العلويين)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)509/2022.
213I

INFOPLUME

BOUZAHTI IMO Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

INFOPLUME
189 شالع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

BOUZAHTI IMO Sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي عبد 

السالم بن بوحوت لقم 68 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.93721
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 05)شتن3ر) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (BOUZAHTI IMO Sarl
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
بن) السالم  عبد  اإلجت اعي  مقرها 
طنجة) (90000  -  68 لقم) بوحوت 

املغرب نتيجة ل):)غياب النشاط.
عبد) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السالم بن بوحوت لقم)68 - 90000 

طنجة املغرب.)
و عين:

بوزاحتي و) ( عبد األاله) السيد)ة))
 1020 ( 31)شالع ستيليس) عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) بلجيكا  بروكسيل 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
عبد) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

السالم بن بوحوت لقم)68))طنجة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2032)تحت لقم)259007-12395.

218I

ايطال كونساي

TAMIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

TAMIBAT  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 6 
زنقة الشرف حي ال3ركة القرية سال - 

11160 سال املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.20475

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (15 في) املؤلخ 

املصادقة على):
السالمي) ( مراد) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن3ر) (15 بتاليخ) الكراش  اح د 

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (12 بتاليخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تحت لقم)39806.

215I

CASA COMPTES

ALLIANCE PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

ALLIANCE PHARMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي لقم 9، 
شالع زيز، الطابق 8، مكتب لقم 
A8، الوازيس -. الدال البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.272177

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (18 في) املؤلخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)تصنيع وتعبئة وتوزيع املك الت)
التج يل) ومستحضرات  الغذائية 

واألجهزة الطبية.
املك الت) وتصدير  استيراد  (-
التج يل) ومستحضرات  الغذائية 

واألجهزة الطبية..
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881100.

216I

CASA COMPTES

 MYCENTER BUSINESS
TRAINING

إعالن متعدد القرالات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 MYCENTER BUSINESS

TRAINING «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 202، 

شالع عبد املومن الطابق السفلي 
لقم 5 - 20360 الدال البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.539391

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)19)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

1000)حصة من طرف السيد) بيع) (-

ج ال) السيد  لفائدة  غونيم  حاتم 

بودى.

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

-)قبول استقالة السيد حاتم غونيم،)

من مهامه ك سير للشركة.

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد ج ال بودى ك سير) (-

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

-)تجديد القانون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند لقم)

يتكون الرأس ال االجت اعي) (- مايلي:)

بقي ة) اجت اعية  حصة  (1000 من)

كلها) الواحدة،) للحصة  دلهم  (100

محرلة وم نوحة للسيد ج ال بودى.

بند لقم)12:)الذي ينص على مايلي:)

محدودة) غير  ملدة  الشركة  تسير  (-

بالتوقيع الوحيد للسيد ج ال بودى.



21709 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881286.

217I

KAMAR BENOUNA

QUIET BUILDING ش م م 
دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 38

20160، Casablanca(MAROC
QUIET BUILDING ش م م دات 

مساهم وحيد  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 اقامة 
لامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
لقم 8 - 20100 الدالالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560847

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 QUIET(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
مساهم) دات  م  م  ش  (BUILDING

وحيد.
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الحرف  لج يع  املباني  تشيد 

الهندسة املدنية)
انجاز ع ليات التطوير العقالي) (-

بكافة اشكالها)
تركيب) و  الخدمات  تقدي  (-
الكهراائية) االمنية  االنشطة  ج يع 
لل باني) املستخدمة  االكترونية  و 

العامة شبه العامة او الخاصة)

معدات) شكل  في  التسويق  (-
الح اية واغالق السالمة عم طريق)
انض ة االتصاالت املرئية التلفزيونية)

ة االلية عن بعد.
اقامة) (7 (: عنوان املقر االجت اعي)
لامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب)
لقم)8 - 20100)الدالالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى حشاش):)1.000 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حشاش) مصطفى  السيد 
سيدي) (220 لقم) (25 زنقة) عنوانه)ا))
مومن))20800)الدالالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

حشاش) مصطفى  السيد 
سيدي) (220 لقم) (25 زنقة) عنوانه)ا))

مومن))20800)الدالالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888289.
218I

س-اطلس

STE AVICENE BEJAAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 81 ، 23000، بني مالل 
املغرب

STE AVICENE BEJAAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 68 شالع 
شاهد مح د املسكيني ابي الجعد  - 

25060 ابي الجعد املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.291

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من) أي  دلهم») (1.000.000»

«1.500.000)دلهم»)إلى)«2.500.000 

دلهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)51.

219I

CASA COMPTES

CISTERNINO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

CISTERNINO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 217، 

إقامة الفتح شالع ابراهيم الروداني، 

الطابق 1 لقم 3 -. الدال البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

559317

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CISTERNINO

اقتناء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقالات) ج يع  وإدالة  وايع  وإدالة 

وكذلك تنفيذ ج يع املعامالت املالية)

أواملنقولة أو العقالية املتعلقة بشكل)

الغرض،) بهذا  مباشر  غير  أو  مباشر 

بشرط مراعاة الطابع املدني..

(،217 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

إقامة الفتح شالع ابراهيم الروداني،)
البيضاء) الدال  (.- (3 لقم) (1 الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 SALIA-ABDOU السيد)

بقي ة) حصة  (FADIABA :  1.000

100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 SALIA-ABDOU السيد)

FADIABA)عنوانه)ا))1،)شالع نوليت))

93820))فيلبينت فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 SALIA-ABDOU السيد)

FADIABA)عنوانه)ا))1،)شالع نوليت))

93820))فيلبينت فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882883.

220I

CASA COMPTES

MENAG›R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

MENAG›R شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 217، 

إقامة الفتح شالع ابراهيم الروداني، 

الطابق 1 لقم 3 -. الدال البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

559315

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MENAG’R

غرض الشركة بإيجاز):)•)تنظيف)

ومعالجة أسطح ج يع أنواع املباني)

السكنية) واملنازل  املكاتب  مثل:)

التجالية واملباني) واملصانع واملحالت 

العامة وأي مباني أ رى لالستخدام)

التجالي واملنهي،

تنظيف ومعالجة أسطح ج يع) (•

أنواع األثاث واألشياء)والتحف.

•)استيراد وتصدير وتسويق ج يع)

املعدات واملنتجات واملواد والسلع.

األسطح) وتجديد  تنظيف  (•

التبلول،) طريق  عن  األلضيات  (/

التجريد،)الش ع،)والتل يع.

الزجاجية) األسطح  تنظيف  (•

)النوافذ)،)الحواجز)،)املرايا)،)إلخ))؛

امللحقات) وتجديد  تنظيف  (•

لألجزاء) إلخ)) (، حقائب) (، )س اعات)

والسيالات) للطائرات  الدا لية 

والقطالات وما إلى ذلك؛

)غرف) املباني) وتطهير  تنظيف  (•

الت3ريد و طوط اإلنتاج وما إلى ذلك))

في البيئات الحساسة))املواد الغذائية)

واملواد الكي يائية وما إلى ذلك)؛

املساحات) وصيانة  تنظيف  (•

)املساحات) الخاصة) الخالجية 

الخضراء،)الساحات)،)إلخ).

•)صيانة ارالت واألجهزة.

نهاية) في  املبنى  واجهة  ترميم  (•

البناء.

•)بيع منتجات التنظيف املتطولة.

•)الصرف الصحي والقنوات.

وأسطول) الطرق،) تنظيف  (•

أو) لألفراد  كانت  سواء) املركبات 

الشركات..

•)تنظيف املكاتب وصيانتها.

ج يع) الصناعي:) التنظيف  (•

بقطاع) املتعلقة  التنظيف  أنشطة 

الصناعة.

بأنواعها:) املساحات  صيانة  (•

تنظيف)،)تخطيط)،)تج يل)،)إلخ؛.

(،217 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

إقامة الفتح شالع ابراهيم الروداني،)

البيضاء) الدال  (.- (3 لقم) (1 الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 SALIA-ABDOU السيد)

بقي ة) حصة  (FADIABA :  1.000

100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 SALIA-ABDOU السيد)

FADIABA)عنوانه)ا))1،)شالع نوليت)

93820)فيلبينت فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 SALIA-ABDOU السيد)

FADIABA)عنوانه)ا))1،)شالع نوليت)

93820)فيلبينت فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882882.

221I

FICOSAGE

 STE LOUDAYA INVEST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FICOSAGE

 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc

 STE LOUDAYA INVEST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطريق 

الرئيسية شالع الحسن التاني شالع 

الربع القديم - 58350 ميدلت 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.1135

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

املصادقة على):
مح د ع الي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (360

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.800

أكتوار) (18 بتاليخ) ع الي  س يرة 

.2022
مح د ع الي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (360

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.800

أكتوار) (18 بتاليخ) ع الي  اي ان 

.2022
مح د ع الي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (360

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.800

أكتوار) (18 بتاليخ) ع الي  حسناء)

.2022
مح د ع الي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (360

1.800)حصة لفائدة))السيد))ة))ليلى)

ع الي بتاليخ)18)أكتوار)2022.
مح د ع الي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (360

1.800)حصة لفائدة))السيد))ة))ماليا)

ع الي بتاليخ)18)أكتوار)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب يدلت))بتاليخ)25)أكتوار)

2022)تحت لقم)521.
222I

LE PREMIER CONSEIL

F&N GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
F&N(GESTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
زينيت بزنيس زنقة مسلم تجزئة 

بوكال الطابق الثالث  الشقة لقم 18 
باب دكالة  - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130235

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 F&N (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GESTION
بيت) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة أو الرياض))مشغل)
*تنظيم األحداث و املهرجانات.

مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
زينيت بزنيس زنقة مسلم تجزئة بوكال)
باب) (18 الشقة لقم) ( الطابق الثالث)

دكالة))-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اكالو) فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اكالو  فاط ة  السيدة 

 753 لقم) (2 السودلي) (02 صوكوما)

80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اكالو  فاط ة  السيدة 

 753 لقم) (2 السودلي) (02 صوكوما)

80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

31)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180912.

223I

KHM CONSULTING

TUBARIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدال البيضاء املغرب

TUBARIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي 

الدالالبيضاءـ  77ـ  م ر جغوفلي 

عين السبع - 20250 الدالالبيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.368239

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (03 في) املؤلخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

نقل البضائع باستخدام املركبات)

الخفيفة أو الثقيلة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888329.
228I

HORICOM

AL ARABIA LILISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AL ARABIA LILISTITMAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
أطلس لقم 21 الطابق األل�سي توالل 

- 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57557

 17 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 AL (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ARABIA LILISTITMAR
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة
البستنة
التجالة.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
أطلس لقم)21)الطابق األل�سي توالل)

- 50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تشيكت لحسن عنوانه)ا))
 50000 8)توالل) 8)شالع) 8)لقم) زنقة)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تشيكت لحسن عنوانه)ا))
 50000 8)توالل) 8)شالع) 8)لقم) زنقة)

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8035.

225I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MED TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

MED TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : والد 

يوسف والد الطيب  - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.28479

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)10)أكتوار)2022)تقرل حل)

مسؤولية) ذات  شركة  (MED TEX

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

دلهم وعنوان) (1.000.000 لأس الها)

والد) يوسف  والد  اإلجت اعي  مقرها 

الطيب))-)30000)فاس املغرب نتيجة)

لعدم تحقيق الغرض اإلجت اعي.

و عين:
سعد بناني و) ( ( مح د) السيد)ة))
الياس ين) إقامة  (9 لقم) عنوانه)ا))
الخطيب)) بن  شالع  لقم6) الشقة 
)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
والد) وفي  (2022 أكتوار) (10 بتاليخ)
فاس) (30000 (- ( يوسف والد الطيب)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8501/022.
226I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SOBENAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SOBENAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 380 
تجزئة الن اء الحي الصناعي بنسودة 

- 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.56367

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تقرل حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (SOBENAL
 100.000 لأس الها) مبلغ  املحدودة 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم)
الصناعي) الحي  الن اء) تجزئة  (380
بنسودة)-)30000)فاس املغرب نتيجة)

لعدم تحقيق الغرض اإلجت اعي.
و عين:

و) الشاهدي  ( عزيز) السيد)ة))
مالك)) اإلمام  شالع  (30 عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
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و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)17)أكتوار)2022)وفي لقم)380 
تجزئة الن اء)الحي الصناعي بنسودة)-)

30000)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8899/022.

227I

بوديح كونتا

DAS STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بوديح كونتا
شالع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب
DAS STUDIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 

مي ون زنقة 74 لقم 139 الناضول - 
60200 الناضول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
24783

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 DAS (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.STUDIO
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التشطيبات)ـاشغال البناءـالتصاميم.
:)حي اوالد) عنوان املقر االجت اعي)
139)الناضول)-) مي ون زنقة)74)لقم)

60200)الناضول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد س ير ازدوفال):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة دنيا ازدوفال):))500)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ازدوفال  س ير  السيد 
  139 لقم) (74 حي اوالد مي ون زنقة)

60200)الناضول املغرب.
عنوانه)ا)) ازدوفال  دنيا  السيدة 
  139 لقم) (74 حي اوالد مي ون زنقة)

60200)الناضول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ازدوفال  س ير  السيد 
  139 لقم) (74 حي اوالد مي ون زنقة)

60200)الناضول املغرب
عنوانه)ا)) ازدوفال  دنيا  السيدة 
  139 لقم) (74 حي اوالد مي ون زنقة)

60200)الناضول املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)3836.
228I

Les bons comptes

JYCOM  جيكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175
20000، Casablanca(Maroc
جيكوم  JYCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 لقم 22 النخيل  - 20023 الدال 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.852909

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 
ذات) شركة  (JYCOM ( جيكوم) حل 
لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
اقامة) سومية  زنقة  اإلجت اعي 
22)النخيل)) 5)لقم) 3)الطابق) شهرزاد)
- 20023)الدال البيضاء)املغرب نتيجة)

لعدم تحقيق اي لقم معامالت.

و عين:
و) لشدان  ( ( لضوان) السيد)ة))
 5 ع الة) الحديثة  اقل ة  عنوانه)ا))
البيضاء) الدال  السبع  عين  (6 لقم)
املغرب) البيضاء) الدال  (20023

ك صفي))ة))للشركة.
السيد)ة))ملياء))الضهال و عنوانه)ا))
الولفة) (1 الشقة) (33 تجزئة الصفاء)
املغرب) البيضاء) الدال  (20028

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
زنقة) وفي  (2022 أكتوار) (17 بتاليخ)
الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سومية 
الدال) (20023 (- ( النخيل) (22 لقم) (5

البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888196.

229I

CAJF CO

NADZO EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc
NADZO EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
انسالي طابق 1 لقم 117 دال بوعزة  

- 20000 الدال البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.859399

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 13)شتن3ر) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ لأس الها) ( (NADZO EXPORT
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
 1 طابق) انسالي  تجزئة  اإلجت اعي 
الدال) (20000 (- ( لقم)117)دال بوعزة)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)حل مبكر)

للشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
انسالي طابق)1)لقم)117)دال بوعزة))-)

20000)الدال البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) عزواوي  ( ( زهير) السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة انسالي طابق)1)لقم)
 casablanca 20000((117)دال بوعزة

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882238.
230I

كوفيدوسيا

كوفيدوسيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كوفيدوسيا
وجدة ، 60000، وجدة املغرب

كوفيدوسيا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي السوق 
املغطى جناح د الشقة أ 21 - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
26501

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2013 يوليوز) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

كوفيدوسيا.
:)املحاسبة) غرض الشركة بإيجاز)

و اإلستشالة الجبائية.
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السوق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
املغطى جناح د الشقة أ)21 - 60000 

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ع اد) بوجدعة  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: ع اد) بوجدعة  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوجدعة ع اد عنوانه)ا))8 
 60000 ( زنقة عباس مح ود العقاد)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) ع اد  بوجدعة  السيد 
 60000 ( زنقة عباس مح ود العقاد)

وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (21 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2013)تحت لقم)2589.
231I

AMC-PLUS CONSULTING

SRHIR FAST FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23
 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC
SRHIR FAST FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 محل 

لقم 1 إقامة اليم 3 البساتين - 
50020 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57569

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 SRHIR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.FAST FOOD
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للوجبات السريعة.
 265 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
محل لقم)1)إقامة اليم)3)البساتين)-)

50020)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الصغير عبدالرحيم):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: ادليس) الصغير  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالرحيم) الصغير  السيد 
تعاونية سيدي الشيخ واد) عنوانه)ا))

الجديدة))51172)مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) ادليس  الصغير  السيد 
تعاونية سيدي الشيخ واد الجديدة))

51172)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرحيم) الصغير  السيد 
تعاونية سيدي الشيخ واد) عنوانه)ا))

الجديدة))51172)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8088.
232I

Les bons comptes

LS SUCCESS   ل س سوكسس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
 LS SUCCESS   ل س سوكسس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

 GH 2 الهدى زنقو مح د بالفرج
بناية لقم 90 شقة 15 سيدي مومن 

- 20600 الدال البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.526819

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (01 في) املؤلخ 

املصادقة على):
وازاني) مليس  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (500 التهامي)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
أكتوار) (01 بتاليخ) بنعبدهللا  سعيدة 

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888195.
233I

SOLUCIA EXPERTISE

PLSCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
PLSCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 زنقة 
عزيز بالل طابق 5 املعاليف - 20000 

الدال البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.393885

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
مبلغ) ( (PLSCO ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
11)زنقة عزيز بالل) مقرها اإلجت اعي)
الدال) (20000 (- املعاليف) (5 طابق)
قرال) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

الشريك الوحيد.

زنقة) (11 و حدد مقر التصفية ب)
عزيز بالل طابق)5)املعاليف)-)20000 

الدال البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) غشام  ( محسن) السيد)ة))
الوفاق ع الة لقم) تجزئة  عنوانه)ا))
ت الة) (10000   12 الشقة) (3110

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888893.

238I

Les bons comptes

KAMIL TOYS كاميل طويز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
كاميل طويز KAMIL TOYS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
 GH 2 الهدى زنقو مح د بالفرج

بناية لقم 90 شقة 15 سيدي مومن 
- 20600 الدال البيضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.102317
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
مح د املنجرة) )ة)) تفويت السيد)
260)حصة اجت اعية من أصل)260 
حصة لفائدة))السيد))ة))سعيد صالح)

الدين بتاليخ)03)أكتوار)2022.
عبدالحكيم) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (740 صدلان)
)ة)) السيد) ( أصل)740)حصة لفائدة)
سعيد صالح الدين بتاليخ)03)أكتوار)

.2022
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888182.
235I

moorish co

POLO-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
POLO-IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
املومن وزنقة س ية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 8 لقم 20 الدالالبيضاء 

الدالالبيضاء 20000 الدالالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
503599

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
POLO-(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.IMMO
إنجاز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بكافة) العقالي  التطوير  ع لية 
أشكاله)-)أع ال اإلنشاءات املختلفة)

-)الشراء)-)البيع)-)التجالة.
عنوان املقر االجت اعي):)شالع عبد)
إقامة شهرزاد) وزنقة س ية  املومن 
الدالالبيضاء) (20 لقم) (8 الطابق) (3
الدالالبيضاء) (20000 الدالالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ابراهيم إمنساك)
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم إمنساك عنوانه)ا))
  27182 ( نواصر) بوسكولة  (21 فيال)

بوسكولة نواصر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم إمنساك عنوانه)ا))
  27182 ( نواصر) بوسكولة  (21 فيال)

بوسكولة نواصر املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

ماي)2021)تحت لقم)778953.
236I

INFOPLUME

 CHANTIERS MARITIMES
DE TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

INFOPLUME
189 شالع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

 CHANTIERS MARITIMES DE
TANGER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 189 شالع 
مح د الخامس اقامة مي وزا 1 لقم 

17  - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.96769

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2021 25)مالس) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 CHANTIERS MARITIMES DE
 100.000 ))مبلغ لأس الها) (TANGER
 189 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي)
شالع مح د الخامس اقامة مي وزا)

طنجة املغرب) (90000  -   17 لقم) (1
نتيجة ل):)غياب النشاط.

 189 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شالع مح د الخامس اقامة مي وزا)

1)لقم)17  - 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) ( بنسعد) ( مح د) السيد)ة))
 2 طنجة) برج  ليج  (19 عنوانه)ا))
طنجة) (90000  157 لقم) (8 الطابق)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 189 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
شالع مح د الخامس اقامة مي وزا)

1)لقم)17)طنجة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259052-12892.
237I

INFOPLUME

RIVERA  ASSISSTANCE 2
إعالن متعدد القرالات

INFOPLUME
189 شالع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

RIVERA  ASSISSTANCE 2 «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 91 شالع 
مح د الخامس الطابق االول لقم 

1 - 90000 طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.116815

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)13)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ج يع) ايوب  البقالي  السيد  تفويت 
 100 حصصه في الشركة امل ثلة في)
للحصة) دلهم  (100 بقي ة) حصة 
لفائدة السيد البقالي ع رالذي اصبح)
شريكه) ( بجانب) حصة  (800 ي لك)

السيد بوعي�سي امين)200)حصة

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
انشاء)قانون اسا�سي جديد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الشريك السيد البقالي ع ر مساهم)
80000)دلهم) في لاس ال الشركة ب)
امين) بوعي�سي  السيد  والشريك 

مساهم ب)20000)دلهم
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
دلهم) (100000 الشركة) لاس ال 
 100 بقي ة) حصة  (1000 ( مقسم)
الشركين) ملكية  في  للحصة  دلهم 
حصة) (800 ع ر) البقالي  السيد 

والسيد بوعي�سي امين)200)حصة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12680-259185.

238I

INFOPLUME

CORAIL SPA SARL
إعالن متعدد القرالات

INFOPLUME
189 شالع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

CORAIL SPA SARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: فيال بشائر  
الخير سيدي بو الي لقم 8 - 90000 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.81089

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)06)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الكشوحي) مح د  السيد  تفويت 
ج يع حصصه في الشركة امل ثلة في)
100)حصة بقي ة)100)دلهم للحصة)
لفائدة السيدة التونلي صابرين التي)
اصبحت الشريكة الوحيدة للشركة)
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على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 

مح د) ( قبول استقالة السيد) مايلي:)

الكشوحي من مهامه ك سير للشركة)

صابرين) التونلي  السيدة  وتعيين 

ك سيرة جديدة)

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املستقل) باالمضاء) مقيدة  الشركة 

لل سيرة السيدة لتونلي صابرين

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

انشاء)قانون اسا�سي جديد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:))

السيدة لتونلي صابرين مساه ة في)
لاس ال الشركة ب)10000)دلهم

على) ينص  الذي  (: (7 لقم) بند 
 10000 الشركة) لاس ال  مايلي:)

حصة بقي ة) (100 الى) دلهم مقسم 

100)دلهم للحصة في ملكية السيدة)

التونلي صابرين

على) ينص  الذي  (:15 لقم) بند 

تسير الشركة موكل للشريكة) مايلي:)

الوحيدة السيدة لتونلي صابرين

على) ينص  الذي  (:16 لقم) بند 

باالمضاء) مقيدة  الشركة  مايلي:)

الوحيدة) واملسيرة  للشريكة  الوحيد 

السيدة لتونلي صابرين

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259050-12889.

239I

ste holdings missour sarl au

 STE AKHAWAYN ROOK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب

 STE AKHAWAYN ROOK SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تاغزوت 

ج اعة سيدي بوطيب  ميسول 

بوملان 33250 ميسول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

2267

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AKHAWAYN ROOK SARL AU

)االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء،)التشجير.

تاغزوت) (: عنوان املقر االجت اعي)

ج اعة سيدي بوطيب))ميسول بوملان)

33250)ميسول املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد حكيم املنصولي)):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حكيم املنصولي عنوانه)ا))

 33250 ميسول) وزغت  كالسم  دوال 

ميسول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

املنصولي)) حكيم  السيد 

عنوانه)ا))دوال كالسم وزعت ميسول)

33250)ميسول املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)515/2022.

280I

STREET BUSINESS CENTER

REVE D’ONGLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STREET BUSINESS CENTER

ع الة لقم 10، لقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 80000، مراكش 

املغرب

REVE D’ONGLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : إقامة 

جوهرة، الطابق األول، لقم 2 ،شالع 

اإلمام الشافعي كليز  - 80000 

مراكش  املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.53105

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 أكتوار) (03 في) املؤلخ 

ذات) شركة  (REVE D’ONGLE حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 950.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
 2 لقم) الطابق األول،) إقامة جوهرة،)

،شالع اإلمام الشافعي كليز))-)80000 

مراكش))املغرب نتيجة لتوقف نشاط)

املقاولة.

و عين:

و) نيانك  ( ( كلثوم) أم  ( السيد)ة))

(،(68 عنوانه)ا))إقامة ياس ين)،)فيال)

طريق كازا)-))80000))مراكش))املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

إقامة) وفي  (2022 أكتوار) (03 بتاليخ)
جوهرة،)الطابق األول،)لقم)2)،شالع)

 80000 (- كليز) الشافعي  اإلمام 

مراكش))املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (01 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)180961.

281I

soukal

شركة «سوكال» شركة ذات 
مسؤولية محدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

soukal
الكائن ب راكش املنالة دوال 

السراغنة املكان املدعو كدية العبيد 
تجزئة املنال قطعة لقم 98،املتجر 

 Les portes de Marrakech 01 لقم
 tranche 11 villa(numéro 3،

80000، مراكش املغرب
شركة «سوكال» شركة ذات 

مسؤولية محدودة  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مراكش 
املنالة دوال السراغنة املكان املدعو 
كدية العبيد تجزئة املنال قطعة لقم 
98 متجر لقم 01 مراكش 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

129515
في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)
مسؤولية) ذات  شركة  «سوكال»)

محدودة.
(- مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سناك-)مطعم).
مراكش) (: املقر االجت اعي) عنوان 
املدعو) املكان  السراغنة  دوال  املنالة 
كدية العبيد تجزئة املنال قطعة لقم)
 80000 مراكش) (01 لقم) متجر  (98

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
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 30 ( (: ( شفيق) سكينة  ( السيدة)
حصة بقي ة)3.000)دلهم للحصة.

80)حصة) ( (: )علي الطالبي) السيد)
بقي ة)8.000)دلهم للحصة.

 30 ( (: مح د) الزلولي  ( السيد)
حصة بقي ة)3.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي الطالبي عنوانه)ا))حي)
العيون)) (02 لقم) املشول  العهد  ولي 

70000)العيون))املغرب.
السيدة))سكينة شفيق عنوانه)ا))
مراكش املسيرة)2)حرف س)813/25 

80000)مراكش املغرب.
السيد))الزلولي مح د عنوانه)ا))
الوحدة)) حي  (A بلوك) (830 زم) واد 

25355)واد زم))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة شفيق عنوانه)ا))
مراكش املسيرة)2)حرف س)813/25 

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
05)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)10868.
282I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

SIFA PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ELBOUNI
 N 28 RUE(ABOU(SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،
CASABLANCA MAROC

SIFA PIECES AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 57 
مكرل زنقة موالي عبد هللا بن علي - 

25000 الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.5005

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (29 في) املؤلخ 

املصادقة على):

الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
1.590)حصة اجت اعية من) س وني)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.650 أصل)
شتن3ر) (29 دليس س وني بتاليخ) )ة))

.2022
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
1.060)حصة اجت اعية من) س وني)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.650 أصل)
)ة))مصطفى س وني بتاليخ)29)شتن3ر)

.2022
العربي) مح د  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (530 س وني)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.650 أصل)
)ة))مصطفى س وني بتاليخ)29)شتن3ر)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 31 بتاليخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
أكتوار)2022)تحت لقم)874/2022.

283I

موثق

 X FOUR»  اكس فور جرافيك
»GRAPHIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثق
شالع الحسن الثاني  زنقة باستول 
ع الة امال 1 الطابق 2 شقة 10 ، 

26000، سطات املغرب
 X FOUR»  اكس فول جرافيك

GRAPHIC» شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
بن قاسم زنقة 7 لقم 15 - 26000 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
7227

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اكس) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.»X FOUR GRAPHIC»((فول جرافيك
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و كراء)
و) الطباعة  لوازم  و  ( الطباعة) آالت 

ج يع االنشطة املرتبطة به ا.
تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 26000  -  15 لقم) (7 بن قاسم زنقة)

سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا بوزنداقة):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوزنداقة) هللا  عبد  السيد 
 22 تجزئة الشروق الرقم) عنوانه)ا))

26000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اواوهو  ج ال  السيد 
ترميكت) عث ان  سيدي  زاوية  دوال 

85006)ولزازات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( االبتدائية بسطات)

2022)تحت لقم)1318.

288I

STE ARSALAN CHAOUIA

SOCIETE HIBSAR
إعالن متعدد القرالات

STE ARSALAN CHAOUIA
شالع الجيش امللكي حي املعطي لقم 
 SETTAT ،26000 ، 883 163 ص.ب

MAROC
SOCIETE HIBSAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 874 
بلوك ب ك ال 2  - - سطات املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.8661

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)20)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:))

تحويل األسهم

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة اإلدالة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

يتم تشكيلها ب وجب هذا املستفيد)

من األسهم التي تم إنشاؤها في ا بعد)
واين املستفيدين م ن قد يصبحون)

مسئولية) ذات  شركة  بعد  في ا 

والتي) واحد  شريك  مع  محدودة 

في) به  املع ول  التشريع  سيحك ها 

املغرب وهذا النظام األسا�سي.

على) ينص  الذي  (:6 لقم) بند 
الشركاء) يقوم  املال:) لأس  مايلي:)

بتقديم املساه ات للشركة أ.)السيد)

دلهم) (100،000.00 أح د) أقبالي 

 100،000.00  --------------------
لأس) االجت اعية:) املساه ات  دلهم 

دلهم) ألف  مائة  ب بلغ  ثابت  املال 

إلى) مقسم  دلهم)) (100،000.00(

مائة) بقي ة  سهم  ((500(   س ائة)

على) موزعة  منها  لكل  دلهم  ((100(

اح د) اقبالي  السيد  التالي:) النحو 

 1000 (--------------- سهم) (1000

سهم

على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 

تتم إدالة الشركة وإدالتها من) مايلي:)

غير) أو  مرتبط  طبيعي  قبل شخص 

النظام) في  الشريك  قبل  من  مسمى 

األسا�سي أو بقرال عادي من الشريك)

مدير) املدة.) تحديد  بدون  أو  مع  (،

الشركة هو السيد ل.)أقبالي أح د مع)

ج يع الصالحيات املخولة له للع ل)

تلك) سي ا  وال  (، الشركة) عن  نيابة 

املذكولة أدناه.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية بسطات)

2022)تحت لقم)1326/22.
285I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SE.TRA.SAAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SE.TRA.SAAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : شالع 
الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق 
الثاني الشقة لقم 7 - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.56211

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تقرل حل)
SE.TRA.SAAD)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي شالع الجيش امللكي)
الشقة) الثاني  الطابق  الفتح  مكاتب 
- 30000)فاس املغرب نتيجة) لقم)7 

لعدم تحقيق الغرض اإلجت اعي.
و عين:

و) بناني  سعد  ( مح د) السيد)ة))
الياس ين) إقامة  (9 لقم) عنوانه)ا))
الخطيب)) بن  شالع  لقم6) الشقة 
)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
شالع) وفي  (2022 أكتوار) (17 بتاليخ)
الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق)
فاس) (30000  -  7 الثاني الشقة لقم)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8500/022.

286I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

CREPES ET SALES RIYAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس املغرب
CREPES ET SALES RIYAD  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
الطابق السفلي اقامة لياض زنقة 
االجتهاد لقم 51 القصر الكبير  - 

90100 القصر الكبير  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
3523

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CREPES ET SALES RIYAD
غرض الشركة بإيجاز):)مخ3زة.

محل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
زنقة) لياض  اقامة  السفلي  الطابق 
(- ( الكبير) القصر  (51 لقم) االجتهاد 

90100)القصر الكبير))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيدة ملكة العسري)
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ملكة العسري))عنوانه)ا))
حي الرياض تجزئة زنقة االجتهاد لقم)
القصر) (90100 ( الكبير) القصر  (51

الكبير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ملكة العسري))عنوانه)ا))
حي الرياض تجزئة زنقة االجتهاد لقم)
القصر) (90100 ( الكبير) القصر  (51

الكبير))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

نون3ر)2022)تحت لقم)290.
247I

fima(consulting

بودي شين سنتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fima(consulting
تجزئة O.L.M حي الغول مكتب 

لقم 5 فندق ميد ينا لوفت مراكش 
maroc مراكش، 80000، مراكش

بودي شين سنتر شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
عبد الرح ان الطابق االول لقم 3 

شالع مح د الخامس كليز مراكش  - 
80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130077

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
بودي) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

شين سنتر.

غرض الشركة بإيجاز):)التج يل.
ع الة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 3 لقم) االول  الطابق  الرح ان  عبد 
(-( شالع مح د الخامس كليز مراكش)

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (510 ( (: كريم) أدم  السيد 

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 890 ( (: طالب) سكينة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كريم  أدم  السيد 
حي) (8 لقم) بلحاج  علي  مج وعة 
 80000 يوسف بن تاشفين مراكش)

مراكش املغرب.
السيدة سكينة طالب عنوانه)ا))
 8 جزء) (32 منطقة) مراكش  أبواب 
مراكش) (80000  58 لقم) الفيلال 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كريم  أدم  السيد 
حي) (8 لقم) بلحاج  علي  مج وعة 
80000)مراكش) ( يوسف بن تاشفين)

مراكش
السيدة سكينة طالب عنوانه)ا))
حي) (8 لقم) بلحاج  علي  مج وعة 
80000)مراكش) ( يوسف بن تاشفين)

مراكش
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140741.

288I

zagora consulting sarl

AFRIQUE EXPO PRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

zagora consulting sarl
لقم119  شالع مح د الخامس ، 

47900، زاكولة املغرب
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AFRIQUE EXPO PRIM شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال انكام 

تامكروت زاكولة - 47602 زاكولة 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.2859

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 20)شتن3ر) املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (AFRIQUE EXPO PRIM
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

مقرها اإلجت اعي دوال انكام تامكروت)
زاكولة)-)47602)زاكولة املغرب نتيجة)

ل):)الحل املبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب دوال انكام)
زاكولة) (47602 (- زاكولة) تامكروت 

املغرب.)

و عين:

و) حسوا  ( مبالك) السيد)ة))

عنوانه)ا))دوال انكام تامكروت زاكولة)
)ة)) زاكولة املغرب ك صفي) (47602

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

مقر) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

التصفية دوال انكام تامكروت زاكولة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بزاكولة))بتاليخ)19)أكتوار)

2022)تحت لقم)26.

289I

س-اطلس

STE GPG MAROC SARL
إعالن متعدد القرالات

س-اطلس

الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 81 ، 23000، بني مالل 

املغرب

STE GPG MAROC SARL «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: شقة 
لقم 5 اقامة الوفاء الطابق 3 تجزئة 
عث ان بني مالل - 23000 بني مالل 

ملغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.2981

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)17)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
ج يع) تحويل  على  املوافقة  مايلي:)
2700))سهم امل لوكة من قبل شركة)
 STE COSTRUZIONI IMPIANTI
 INDUSTRIALI GUATELLI
 PLINIO ( شركة) لصالح  ( (S.P.A
S.P.A.ب وجب عقد قس ة بتاليخ20  

ديس 3ر)2021.
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)))
تعيين))ALBERTO GRISANTI)امل ثل)
 PLINIO S.P.A لشركة) القانوني 

 GPG MAROC SARL(دا ل شركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:8 و) (7 بند لقم)
على) الحصص  توزيع  اعادة  ( مايلي:)
 300ALBERTO ( ( (: ( التالي) النحو 
من) ( اجت اعية) حصة  ( (GRISANTI
 2700PLINIO ( ( دلهم,) (100 فئة)
S.P.A)حصة اجت اعية))من فئة)100 

دلهم).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)1085.
250I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

TOPGAL AFRIC NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

TOPGAL AFRIC NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 11 

يناير إقامة املسيرة 1 بلوك لقم 20  - 

93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

29123

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مالس) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOPGAL AFRIC NEGOCE

(- :)استيراد) غرض الشركة بإيجاز)

تصدير األواني املنزلية الخزفية ومواد)
الديكول

 11 عنوان املقر االجت اعي):)شالع)

يناير إقامة املسيرة)1)بلوك لقم)20  - 

93100)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أشغاف  عادل  السيد 
حي أغطاس زنقة)09)لقم)10 93100 

الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أشغاف  عادل  السيد 
حي أغطاس زنقة)09)لقم)10  93100 

الفنيدق املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت لقم)1188.

251I

COMPTAMEK

MONTADA AAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

MONTADA AAMAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

الثاني لقم 153 شالع 10 حي االنالة  

- 50070 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

57561

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MONTADA AAMAL

*اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة)

*التجالة بصفة عامة.

الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

حي االنالة)) (10 153)شالع) الثاني لقم)

- 50070)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياسين العلمي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد عبد املجيد لحيوي):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) العلمي  ياسين  السيد 
زنقة)11)لقم)193)حي االنالة مكناس)

50070)مكناس املغرب.
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لحيوي) املجيد  عبد  السيد 
حي) (153 لقم) (10 زنقة) ( عنوانه)ا))
مكناس) (50070 مكناس) االنالة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) العلمي  ياسين  السيد 
زنقة)11)لقم)193)حي االنالة مكناس)

50070)مكناس املغرب
لحيوي) املجيد  عبد  السيد 
حي) (153 لقم) (10 زنقة) عنوانه)ا))
مكناس) (50070 مكناس) االنالة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8038.
252I

COMPTAMEK

ERISTA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
ERISTA INVEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لياض 
زيتون و2 طابق 1 شقة 1 الرمز 

ال3ريدي 50000 - 50000  مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57551

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ERISTA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.INVEST
*مطول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالات

*تجالة
*استيراد وتصدير

لياض) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الرمز) (1 شقة) (1 طابق) و2) زيتون 
مكناس) ( (50000  -  50000 ال3ريدي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد لفيق الراخي):))750)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 250 ( (: ا  يري) اي ان  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الراخي  لفيق  السيد 
   1 شقة) (1 طابق) و2) زيتون  لياض 

50000)مكناس املغرب.
السيدة اي ان ا  يري عنوانه)ا))
  1 شقة) (1 طابق) و2) زيتون  لياض 

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الراخي  لفيق  السيد 
  1 شقة) (1 طابق) و2) زيتون  لياض 

50000)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8028.

253I

Team AK Consulting

STE NAYARFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Team AK Consullting
زاوية الشالع جي3رالتال و ألخيسيراس 

اقامة الجزيرة الخضراء الطابق 
األول املكتب لقم 06، 90000، 

طنجة املغرب
STE NAYARFOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
قاسيطة ج اعة اتسافت إقليم 

الدليوش -  62253 الدليوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
175

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NAYARFOOD
التجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالج لة لل واد الغذائية.
مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقليم) اتسافت  ج اعة  قاسيطة 
الدليوش)-))62253)الدليوش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد نجيم املرشوحي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: املرشوحي) نجيم  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نجيم املرشوحي عنوانه)ا))
إقليم) اتسافت  تالمغيت  دوال 

الدليوش)62253)الدليوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيم املرشوحي عنوانه)ا))
إقليم) اتسافت  تالمغيت  دوال 

الدليوش)62253)الدليوش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدليوش) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)261.

258I

fudben

MICROSAT SARL AU شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudben
-71شالع املسيرة الناظول، 62000، 

الناظول املغرب
  MICROSAT SARL AU شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
االرئي�سي لقم 325 الناظول 62000 

الناظول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
28689

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.MICROSAT SARL AU
-إنجاز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ج يع ع ليات التصدير واإلستيراد.
البناء) ع ليات  ج يع  -إنجاز 

واألشغالل الع ومية..
طريق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 62000 الناظول) (325 االرئي�سي لقم)

الناظول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد لزعر عبد الحق)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: الحق) عبد  لزعر  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد لزعر عبد الحق عنوانه)ا))
الناظول) (62000 براكة) إعوادن  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لزعر عبد الحق عنوانه)ا))
الناظول) (62000 براكة) إعوادن  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)12)شتن3ر)

2022)تحت لقم)8382.

255I

ste al moustakbal conseil

BEE FOR SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
BEE FOR SERVICES SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
  N 14 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 LOT 24 HEC(SECTEUR 06

 GARAGE(N2 RDC(TEMARA  -
12000 ت الة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.127247
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 

املصادقة على):
وهبي) ( ياسين) )ة)) السيد) تفويت 
 100 حصة اجت اعية من أصل) (38
سهيل)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الجرموني بتاليخ)17)أكتوار)2022.
ياسين)) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (33 بنيوسف)
)ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
أكتوار) (17 الجرموني بتاليخ) ( سهيل)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (28 بتاليخ) ( االبتدائية بت الة)

2022)تحت لقم)9215.

256I

INTERACTIVE6AFRICA  S.A

BOUCHERIE BACHKOU
عقد تسيير حر ألصل تجالي))األشخاص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجالي
BOUCHERIE BACHKOU

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
السيد)ة))) أعطى  (2020 شتن3ر) (01
للبطاقة) )ة)) الحامل) الصاديقي  ازا 
املسجل) (1123577 ( ( لقم) الوطنية 
باملحك ة) (1082 التجالي) بالسجل 
التجالية بالدال البيضاء)حق التسيير)
ب) الكائن  التجالي  لألصل  الحر 
 B 1)ع الة) مشروع باشكو محل لقم)

10)باشكو الدال البيضاء)انفا،
الحامل)) الزاوي  ادليس  للسيد  (
  WA204793(((للبطاقة الوطنية لقم
شتن3ر) (01 تبتدئ من) سنة  (10 ملدة)
 2030 غشت) (31 في) تنتهي  و  (2020

مقابل مبلغ شهري)7.000))دلهم.
257I

B.services

 INTERNATIONAL RETAIL
MOROCCO

إعالن متعدد القرالات

إنترناشيونال ليتيل مولوكو 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ب ساهم وحيد برأس مال قدله 

100,000.00 دلهم 
املقر: الدال البيضاء أولفا، 133 

ع لية فردوس 
 CH6 ETAGE 1 APPT 8 -  RC

243765 إذا 80830591
بتاليخ) الوحيد  املساهم  قرالات 

10/09/2022
بتاليخ) الوحيد  املساهم 

:10/09/2022
-يقرل تعيين مدير مشالك لشركة)
إنترناشيونال ليتيل مولوكو ش.م.ل،)
من) اعتبالا  سنوات،) ثالث  ملدة 
انعقاد) تاليخ  في  تنتهي  والتي  اليوم،)
تع ل) التي  العادية  العامة  الج عية 
املنتهية)) املالية  السنة  على حسابات 
أح د) السيد  (،31-03-2025 في)

إبراهيم بلب�سي من الجنسية الكندية)
من مواليد)03)يونيو)1975))،))مكان)
امليالد اإلسكندلية مصر تح ل جواز)

،(AS281600(سفر لقم
-يقرل تجديد والية السيد العوفي)
سنوات) ثالث  ( ملدة) لا�سي  ع ران 
الج عية) اجت اع  تاليخ  من  تنتهي 
حسابات) تقر  التي  العادية  العامة 

السنة املنتهية في)31-03-2025
-يالحظ استقالة السيد الش ري)
مح د مثقال من الجنسية السعودية)
املولود في)06)يونيو)1978)مكان امليالد)
السعودية) العراية  امل لكة  لياض 
(، (T939821 لقم) يح ل جواز سفر 

من مهامه ك دير مشالك)،
واعتبالا من) -من ارن فصاعدا،)
ستتم إدالة الشركة من) هذا اليوم،)
بلب�سي،) إبراهيم  أح د  السيد  قبل 
والسيد العوفي ع ران لا�سي،)وسيتم)
االلتزام بها بشكل صحيح من  الل)

توقيعهم املنفصل.)
-يقرل منح حامل نسخة من هذا)
للقيام) الصالحيات  ج يع  املحضر 
باإلجراءات القانونية املنصوص عليها)

في هذه املسألة.
لدى) القانوني  اإليداع  -يتم 
البيضاء) بالدال  التجالية  املحك ة 
لقم) تحت  (، (2022 أكتوار) (21 في)

.842674
258I

NOTAIRE

GOLDEN MILLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
GOLDEN MILLS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 22، شالع 
عبد الكريم  طابي، حي ايبودغوم - 

20250 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

559107

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN MILLS

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) املطاحن  يخص  ما  كل  تجالة  و 

الس يد.

عنوان املقر االجت اعي):)22،)شالع)

(- عبد الكريم  طابي،)حي ايبودغوم)

20250)الدال البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 DALIA CORPAGRO الشركة)

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (:  100

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 DALIA CORPAGRO الشركة)

الكريم) عبد  شالع  (،22 عنوانه)ا))

20250)الدال)  طابي،)حي ايبودغوم)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع ر ج ال الدين عنوانه)ا))

فيال لي زيريس زنقة كولف سيرت عين)

الدياب)20052)الدال البيضاء)املغرب

السيد مح د ياسين ج ال الدين)
زنقة لقصوص الحقل) (25 عنوانه)ا))

الدال) (20280 الهناء) حي  الطويل 

البيضاء)املغرب
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الدين) ج ال  ادليس  السيد 
عنوانه)ا))زنقة الزمامرة فيال ش �سي)

انفا)20330)الدال البيضاء)املغرب
الدين) ج ال  مريم  السيدة 
تجزئة املنظر الج يل لقم) عنوانه)ا))
19)انفا)20330)الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882153.

259I

COMPTAMEK

OTM INVESTMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
OTM INVESTMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
318 شقة 3 الدول االول لياض 
االس اعيلية  - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

57559
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 OTM (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.INVESTMENTS
مطول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالات
ع الة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لياض) االول  الدول  (3 شقة) (318
مكناس) (50000 (- ( االس اعيلية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: مح د) العث اني  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: عصام) العث اني  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العث اني مح د عنوانه)ا))
حي املطال تجزئة اونتا زنقة افرا اقامة)
  62010  8 لقم) الشقة  الياس ين 

الناظول املغرب.
السيد العث اني عصام عنوانه)ا))
  CARNISSELAAN 163 3083 HG

.3083 ROTTERDAM PAYS BAS
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العث اني مح د عنوانه)ا))
حي املطال تجزئة اونتا زنقة افرا اقامة)
 62010  8 لقم) الشقة  الياس ين 

الناظول املغرب
السيد العث اني عصام عنوانه)ا))
  CARNISSELAAN 163 3083 HG

3083 ROTTERDAM PAYS BAS
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8036.

260I

أوديريك

FAKBRIDGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

أوديريك
36أ، شالع أنفا -  الطابق األول 
- الدال البيضاء 36أ، شالع أنفا 
-  الطابق األول - الدال البيضاء، 
20000، الدال البيضاء املغرب
FAKBRIDGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي عند 
أوديريك 36 أ شالع أنفا الطابق 
األول - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.888809

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (13 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«200.000)دلهم»)أي من)«100.000 

عن) دلهم») (300.000» إلى) دلهم»)

ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883569.

261I

أوديريك

AKS PROPERTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

أوديريك

36أ، شالع أنفا -  الطابق األول 

- الدال البيضاء 36أ، شالع أنفا 

-  الطابق األول - الدال البيضاء، 

20000، الدال البيضاء املغرب

AKS PROPERTY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي عند 

أوديريك 36 أ شالع أنفا الطابق 

األول - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.510263

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

لفع) تم  (2022 غشت) (25 في) املؤلخ 

لأس ال الشركة ب بلغ قدله)«25.000 

إلى) دلهم»)أي من)«100.000)دلهم»)

«125.000)دلهم»)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)839056.

262I

AUDINORD SARL

 STE MOROCCO WORKS
 COMPANY DES TRAVAUX
DIVERS NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي للشركة

AUDINORD SARL
لقم 58، الطابق السادس، إقامة 
لينا، زاوية شالع مح د الخامس، 

شالع طان طان وحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،90000
 STE MOROCCO WORKS
 COMPANY DES TRAVAUX
 DIVERS NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي بناية د 
20 محل تقسي ة لياض الزيتون 

قطعة ص مكناس - 50000 مكناس  
املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.131813
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)29)غشت)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
لياض) تقسي ة  محل  (20 د) «بناية 
الزيتون قطعة ص مكناس)-)50000 
«شالع مح د) إلى) املغرب») ( مكناس)
5)طانطان زنقة لبنان الطابق الثاني)
طنجة))) (90000 (- طنجة) (36 شقة)

املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)258982.
263I

LEADER FIN

AXE PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيالد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدال 
بيضاء، 20500، الدال بيضاء املغرب
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AXE PACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع  
الضحى 1 إقامة الح د ى لقم 9 عين 

السبع - 0000 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.552355

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 نون3ر) (20 في) املؤلخ 

املصادقة على):
يوسف)) )ة)) السيد) تفويت 
250)حصة اجت اعية من) مسعودي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة))مح د العيناني بتاليخ)20)أكتوار)

.2022
يوسف)) )ة)) السيد) تفويت 
250)حصة اجت اعية من) مسعودي)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
عبد الحق))بنزعرية بتاليخ)20)أكتوار)

.2022
يوسف)) )ة)) السيد) تفويت 
250)حصة اجت اعية من) مسعودي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة))اكرام))بنسعيد بتاليخ)20)أكتوار)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)00844171.

268I

LEADER FIN

AXE PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيالد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدال 
بيضاء، 20500، الدال بيضاء املغرب
AXE PACK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع  

الضحى 1 إقامة الح د ى لقم 9 عين 
السبع - 2000 البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.552355

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)20)أكتوار)2022)تم تعيين)
السيد)ة))) للشركة  جديد  مسير 

مسعودي يوسف ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)00844171.
265I

LEADER FIN

AXE PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيالد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدال 
بيضاء، 20500، الدال بيضاء املغرب
AXE PACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي مج ع  

الضحى 1 إقامة الح د ى لقم 9 عين 
السبع - 0000 الدال البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.552355
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)20)أكتوار)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)00844171.
266I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 SOCIETE DEMOLI
COMPTOIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE DEMOLI COMPTOIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 30 

مكرل زنقة 8 حي األمان - 50000 

مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

57571

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE DEMOLI COMPTOIR

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة;))متاجرة..
 30 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)

 50000 (- األمان) حي  (8 زنقة) مكرل 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد حاجى عزيز):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( عزيز) حاجى  السيد 

19)اقامة الباهية شالع االمير) ع الة)

ج)) م  (11 الشقة) ( هللا) عبد  موالي 

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

ايت  دير)) ادليس  السيد 
 01 الشطر) ال3ركة  اقامة  عنوانه)ا))
ت الة) (12000  15 الشقة) في  ع الة 

املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8055.
267I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

MBK TRAINING
إعالن متعدد القرالات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شالع موالي لشيد و عبد 
الكريم الخطابي،ع الة مركز أع ال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب لقم 

21 ، 80000، مراكش املغرب
MBK TRAINING «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: زنقة 
مح د البقال لقم 17 ، ع الة 

برعام ، الطابق األول، شقة لقم 2، 
الس اللية - 80000 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.118025
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)28)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
مايلي:)تزكية ع لية تفويت الحصص))
 22 بتاليخ) مراكش  في  ت ت  التي 
بين األشخاص االتية) (2022 أكتوار)
أس اؤهم):)السيد املصطفى بلخياط)
890)حصة للسيد حسني أمين) فوت)

باللـه.)))
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املحين) األسا�سي  النظام  اعت اد 

للشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1-86 لقم) بند 
انظر النظام األسا�سي املحين) مايلي:)

للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)141007.
268I

س-اطلس

STE LAKHRIBGUI-
MECHOUI SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

س-اطلس
الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 81 ، 23000، بني مالل 
املغرب

 STE LAKHRIBGUI-MECHOUI
SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 
النرجس 2 لقم 68 بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.9989

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تقرل حل)
 STE LAKHRIBGUI-MECHOUI
SARL)شركة ذات مسؤولية محدودة)
ذات الشريك الوحيد مبلغ لأس الها)
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
 68 2)لقم) اإلجت اعي تجزئة النرجس)
بني مالل املغرب) (23000 (- بني مالل)

نتيجة لتوقف التام لنشاط شركة.
و عين:

و) الخطابي  ( مح د) السيد)ة))
 68 لقم) (2 نرجس) تجزئة  عنوانه)ا))
املغرب) مالل  بني  (23000 مالل) بني 

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
وفي تجزئة) (2022 أكتوار) (17 بتاليخ)
النرجس)2)لقم)68)بني مالل)-)23000 

بني مالل املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)1111.

269I

PF EXPERTS

1ST SERVICES
إعالن متعدد القرالات

PF EXPERTS

 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

1ST SERVICES «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 3 طابق 

السفلي إقامة أدم بالزا 88 شالع 

يغزالفي كليز - 80000 مراكش 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.128165

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)17)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

الذي) نشاط:) إظافة  (1 لقم) قرال 

نسائي) كوافير  مايلي:) على  ينص 

وصالون تج يل

جديد:) مسير  إظافة  (2 لقم) قرال 

 MR إظافة) مايلي:) على  ينص  الذي 

BOUTOUX ANTOINE)مسير جديد

قرال لقم)3)إظافة عالمة تجالية الى)

إسم الشركة:)الذي ينص على مايلي:)

لقم) تحت  ( (SALON ANTOINEB

2586880)الصادل في)05/10/2022

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

كوافير نسائي وصالون تج يل

بند لقم)12:)الذي ينص على مايلي:)

 MR BOUTOUX ANTOINE(إظافة

مسير جديد لفترة غير محددة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181100.

270I

STE ATHMANBATI SARL

STE ATHMANBATI شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ATHMANBATI SARL
 N°10 HAY(FARAH 1 AL

MASSIRA ، 30000، FES(MAROC
شركة STE ATHMANBATI  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 10 

حي الفرح 1 املسيرة  - 30000 فاس 
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.63959
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( ( (STE ATHMANBATI شركة)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي لقم)10)حي الفرح)1 
املسيرة))-)30000)فاس املغرب نتيجة)

ل):)عدم التوفيق في انجاز املشروع..
و حدد مقر التصفية ب)102)زنقة)
7)حي سيدي الهادي زواغة))-)30000 

فاس املغرب.)
و عين:

و) ح اني  ( ( عث ان) السيد)ة))
سيدي) حي  (7 زنقة) (102 عنوانه)ا))
فاس املغرب) (30000 ( الهادي زواغة)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8550.

271I

CMGP-CAS

PHILEA SARL AU
إعالن متعدد القرالات

CMGP-CAS
 Parc(Industriel(Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،
20280، الدال البيضاء املغرب

PHILEA SARL AU «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي:  39، زنقة 
ليل الدال البيضاء - 20300 الدال 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.74263

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)18)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
الشركة) مال  لاس  لفع  مايلي:)
الى) ( (1.000.000،00 من)

20.000.000،00)دلهم
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل الفصلين)06)و)07)من النظام)

األسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) السابق،) الوحيد  الشريك 
للشركة) جلب  (، افري) السالم  عبد 
مبلغ مليون))1،000،000.00))دلهم)
وهو مبلغ) املدفوع.) املال  لأس  ت ثل))
تم) بالكامل)) مدفوعة  دلهم  مليون 
دفعها في حساب بنك الشركة)،)التي)
البيضاء.) الدال  في  مقرها االجت اعي))
ب) املؤلخ  التحويل  لعقد  تبعا)))
املساهم) ومحضر  (2018 أبريل) (18
ا))18أبريل)2018)،)باع)

ً
الوحيد مؤل 

السيد عبد السالم لفري عشرة آالف)
)10000))سهم ت ثل ج يع أسه ه في)
لشركة) («PHILEA» لأس مال شركة)
 COMPAGNIE MAROCAINE DE
با تصال) (،GOUTTE A GOUTE
املالك) يصبح  الذي  (، (CMGP
التي) املال  لأس  زيادة  بعد  الجديد.)
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الوحيد) املساهم  محضر  قرلها 
ما) توفير  تم  (18/09/2022 املؤلخ)
الشركة) بواسطة  الشركة:) لهذه  يلي 
 COMPAGNIE MAROCAINE
 DE GOUTTE A GOUTTE ET
باال تصال) (، (DE POMPAGE SA
«CMGP»&gt;.)مبلغ عشرون مليون)
 20،000،000.00 مج وع) دلهم 

دلهم
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحديد لأس املال بعشرين مليون)
وهي) دلهم.) ((20.000.000.00(
 (200.000( ألف) مائتي  إلى  مقس ة 
دلهم) ((100.00( بقي ة مائة) ( ( سهم)
إصداله) تم  بالكامل  مكتتبة  للسهم 
 COMPAGNIE لشركة) وتخصيصه 
 MAROCAINE DE GOUTTE A
  GOUTTE ET DE POMPAGE

»CMGP»((باال تصال
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880338.
272I

CMGP-CAS

SICDA INFRA
إعالن متعدد القرالات

CMGP-CAS
 Parc(Industriel(Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،
20280، الدال البيضاء املغرب
SICDA INFRA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: دوال 
الدحامنة ج اعة لحساسنة ، 
برشيد  - 26100 برشيد املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.12757
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)11)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
مايلي:)تخفيض لاس مال الشركة من)
6.000.000،00))الى)1.108.217،93  

دلهم

على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
الشركة) مال  لاس  لفع  مايلي:)
الى) ( (1.108.217،93 من)

15.000.000،00)دلهم)
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل الفصلين)06)و)07)من النظام)

األسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 لقم) بند 
يجلب) الوحيد  الشريك  مايلي:)
مليون) عشر  مبلغ   سة  للشركة 
تم تحرير) ( دلهم) ((15.000.000.00(
مبلغ)15.000.000.00)دلهم بالكامل.
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
لأس املال املحدد ب بلغ   سة عشر)
دلهم) ((15.000.000.00( مليون)
ألف) و  سون  مائة  إلى  مقسم 
 100( سهم بقي ة مائة) ((150.000(
بالكامل) مدفوعة  للسهم  دلهم))
الشريك) ل  بالكامل  ومخصصة 

الوحيد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
28)أكتوار) )بتاليخ) االبتدائية ب3رشيد)

2022)تحت لقم)1073.
273I

SOFT ALTERNATIVE SARL

BOVAPES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

BOVAPES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي ميناء 
طنجة، منطقة الصيد املخزن لقم 

01 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.29581

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)11)أكتوار)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
«ميناء)طنجة،)منطقة الصيد املخزن)
01 - 90000)طنجة املغرب»)إلى) لقم)
إقامة) الخامس  مح د  شالع  (17»
بوفابيس بويلدينغ الطابق)02)املكتب)

لقم)12 - 90000)طنجة))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259191.
274I

SOFT ALTERNATIVE SARL

YORA-MODA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فض لأس ال الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
YORA-MODA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناعية اجزناية تجزئة لقم 239 - 
90102 طنجة املغرب.
 فض لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.113225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تم  فض)
لأس ال الشركة ب بلغ قدله)«10.000 
دلهم») (1.000.000» أي من) دلهم»)
(: طريق) عن  دلهم») (900.000» إلى)

تخفيض عدد))األسهم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259209.
275I

LE PREMIER CONSEIL

BADAIL SERVICES
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجالي 

)األشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجالي

BADAIL SERVICES
ب قت�سى))الج ع العام االستثنائي)
الكائن) (BADAIL SERVICES لشركة)

لقم) (1 اغلي) (: ب) االجت اعي  مقرها 

  80000 (- ( املحاميد) شالع الهناء) (37
28)يوليوز) مراكش))املغرب املؤلخ في)

2020)تقرل مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
37اغلي) لقم) ( (: ب) الكائن  التجالي 

املغرب) مراكش  (80000 (- 1ملحاميد)

 BADAIL من طرف شركة) املوقع  (،

لألصل) مالكة  بصفتها  (: (SERVICES

الكيبي) حسين  شركة  و  التجالي 

بصفتها مسيرة حرة.

276I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

LUFTHANSA
تعيين مدير عام

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 85

20000، Casablanca(Maroc

LUFTHANSA شركة  املساه ة

 Aéroport  وعنوان مقرها االجت اعي

 Mohamed(V, Terminal 2 - 2000

 - Nouaceur(Casablanca - -

.Casablanca Maroc

تعيين مدير عام
لقم التقييد في السجل التجالي 

.31137

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)28)يونيو)2022

 Mark السيد)ة)) تعيين  تقرل 

لشركة) عاما  مديرا  (Lukas PEY

يونيو) (28 بتاليخ) (LUFTHANSA

2022

وتت ثل الصالحيات املخولة في ا)

يلي:)-)إجراء)مفاوضات بإسم الشركة

في) إبرام عقود بقي ة محدودة  (-

250.000,00)أولو بإسم الشركة

السلطات) لدى  الشركة  ت ثيل  (-

و) األبناك  ( و) القضائية  و  العامة 

األشخاص

في) الخاصة  الترا يص  إعطاء) (-
الحاالت الضرولية و التي ال تتجاوز)

مدة صالحيتها املدة التي ستستغرقها)

مه ته
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-)املوافقة بإسم و لصالح الشركة)
 DEUTSCHE LUFTHANSA AG

ج يع اإلشعالات القضائية
فسخ عقود الع ل باالشتراك) ( (-

مع مفوض آ ر
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يوليوز)2022)تحت لقم)831518.

277I

AUDEXPERT

 MC AND BROTHERS
TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR(IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE(GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

 MC AND BROTHERS TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املتوكل لقم 70 دال بوعزة النواصر 
البيضاء - 20200 الدال البيضاء 

املغرب..
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.429755

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تقرل حل) 29)شتن3ر) املؤلخ في)
 MC(شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ) ( (AND BROTHERS TRADE
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي تجزئة املتوكل لقم)
(- البيضاء) النواصر  بوعزة  دال  (70
20200)الدال البيضاء)املغرب.)نتيجة)
ل):)حل مسبق لشركة بصفة نهائية و)

غير لجعية..
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
دال بوعزة النواصر) (70 املتوكل لقم)
البيضاء) الدال  (20200 (- البيضاء)

املغرب..)

و عين:
و) اشقليبة  ( ( مهدي) السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة املتوكل لقم)70)دال)
بوعزة النواصر البيضاء)20200)الدال)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888351.
278I

HORICOM

PIJITEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
PIJITEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 160 شقة 
8 أح ادية 3 الطابق 3 - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57573

 19 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PIJITEL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلتصاالت.
عنوان املقر االجت اعي):)160)شقة)

 50000  -  3 الطابق) (3 أح ادية) (8
مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ياسين  بوجنان  السيد 
طريق االعدادية لقم)1)توالل)50000 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ياسين  بوجنان  السيد 
طريق االعدادية لقم)1)توالل)50000 

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8061.
279I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

MECONSTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc
MECONSTE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 80 حي 
كرامة زنقة 2 بني يخلف املح دية - 

28815 املح دية املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.21885

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (08 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ لأس الها) ( (MECONSTE SARL
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
زنقة) كرامة  حي  (80 لقم) اإلجت اعي 
 28815 (- املح دية) يخلف  بني  (2
مشاكل) (: املح دية املغرب نتيجة ل)

افتصادية.
 80 و حدد مقر التصفية ب لقم)
حي كرامة زنقة)2)بني يخلف املح دية)

- 28815)املح دية املغرب.)
و عين:

و) ( هللا) عبد  ( ( عباوي) السيد)ة))
بني) لحسن  اوالد  دوال  عنوانه)ا))
املغرب) املح دية  (28815 ( يخلف)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 80 :)لقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)
حي كرامة زنقة)2)بني يخلف املح دية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2137.
280I

AAMAR CONSULTING

TAAMIR INDUSTRIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC

TAAMIR INDUSTRIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
البانة زنقة 13 حي  ط الرملة 2 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

83681
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TAAMIR INDUSTRIA
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعادن
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اع ال النجالة
صناعة و تجالة القال

صناعة الغاليات و عدة  دمات.
ع الة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 -  2 حي  ط الرملة) (13 البانة زنقة)

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد لخريف املحفوظ)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 SARL BITUME SAKIA الشركة)
بقي ة) حصة  (EL HAMRA :  500

100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املحفوظ) لخريف  السيد 
زنقة بصير مح د امبالك) عنوانه)ا))

لقم)10 72000)الس الة املغرب.
 SARL BITUME SAKIA الشركة)
محج مح د) عنوانه)ا)) (EL HAMRA
 6 لقم) لخريف  ع الة  السادس 

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
املحفوظ) لخريف  السيد 
زنقة بصير مح د امبالك) عنوانه)ا))

لقم)10 72000)الس الة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3229/2022.
281I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE FAY AND CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب لقم 15، املج ع املنهي ،تجزئة 
2 شالع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 80000، مراكش 
املغرب

STE FAY AND CO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي عقال 

يسمى نخيل أيت أولير ج اعة 

سيدي عبد هللا غيات دول سيدي 

بوزكية - 80000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.128983

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت) (2022 شتن3ر) (26 في) املؤلخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقاول أع ال أو إنشاأت متنوعة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)11798.

282I

AAMAR CONSULTING

SUD SUD AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira

، 70000، LAAYOUNE(MAROC

SUD SUD AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

  I وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك

لقم 681 مدينة الوحدة 2 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

83859

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 SUD (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SUD AFRICA

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع من اجل الغير

تجالة عامة
استيراد و تصدير
 دمات متعددة.

  I بلوك) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 70000  -  2 681)مدينة الوحدة) لقم)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: الدين) نول  نعام  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 MBAYE MAPENDA السيد)
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (:  800

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نعام نول الدين عنوانه)ا))
 151 حي القدس مج وعة زناتة لقم)
الدال) (20000 ال3رنو�سي) سيدي 

البيضاء)املغرب.
 MBAYE MAPENDA السيد)
عنوانه)ا))دكال)1100)دكال السينغال.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نعام نول الدين عنوانه)ا))
 151 حي القدس مج وعة زناتة لقم)
الدال) (20000 ال3رنو�سي) سيدي 

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاليخ)20)أكتوار)

2022)تحت لقم)3100/2022.
283I

شركة اوماتن متخصصة في الطرق والشبكات)

املختلفة

شركة اوماتن متخصصة في 
الطرق والشبكات املختلفة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
شركة اوماتن متخصصة في الطرق 

والشبكات املختلفة
قصر يحيى او الصغير اوتراات 
املشيل قصر يحيى او الصغير 

اوتراات املشيل، 52832، ميدلت 

املغرب
شركة اوماتن متخصصة في الطرق 

والشبكات املختلفة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر يحيى 

او الصغير اوتراات املشيل - 52832 

الريش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

3311

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
شركة اوماتن متخصصة في الطرق)

والشبكات املختلفة.

ج ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعالجة وتوزيع املياه.

قصر) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- املشيل) اوتراات  الصغير  او  يحيى 

52832)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد موحى ازلوال):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: بنإزا) عبدالسالم  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موحى ازلوال عنوانه)ا))حي)

اع�سى الريش)52800)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالسالم بنإزا عنوانه)ا))

دوال الجدع ايت اع يرة اشتوكة ايت)

باها)87052)بيوكرى))املغرب
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب يدلت))بتاليخ)28)أكتوار)

2022)تحت لقم)289.
288I

HOME COMPTA

RISMYK TRAVAUX
إعالن متعدد القرالات

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
RISMYK TRAVAUX «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 202 شالع 
عبد املومن الطابق االل�سي لقم 5 - 

20082  الدال البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.481607

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)08)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
وفًقا ألحكام النظام األسا�سي للشركة)
السيد الرح وني البشير يبيع مائة) (،
حصة بقي ة) ((167( وسبعة وستين)
لصالح) منها  لكل  دلهم  (100.00
 .»NEKTAL HOUSING» شركة)
مائة) يبيع  بوشيب  السيدالرح وني 
بقي ة) حصة  ((166( وستين) وستة 
100.00)دلهم لكل منها لصالح شركة)

.»NEKTAL HOUSING»
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
يقرل الج ع حجز))الحصص املحددة)
السيد) (- أدناه في املقترحات التالية:)
الرح وني البشير.،)……)333)حصة.)-)
 338 السيد الرح وني بوشيب..........)
 NEKTAL HOUSING..........(-(حصة

338)حصة))
على) ينص  الذي  (:3 لقم) قرال 
السيد) استقالة  الج ع  يقبل  مايلي:)
ا الء) وي نحه  البشير  الرح وني 

طرف الكامل والنهائي.
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) مدير  والية  يجدد  ( الج ع)

للسيدالرح وني) محدودة  غير  لفترة 
بو شيب.

على) ينص  الذي  (:5 لقم) قرال 
السيدة وسيلة) يعين  ( الج ع) مايلي:)
)للشركة لفترة) أنصولي مسيرة تانية)

غير محدودة.
قرال لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تت تع اإلدالة بأوسع صالحيات اإلدالة)
(، تحفظ) أو  قيود  دون  (، والتصرف)
واالنيابة) الشركة  باسم  للتصرف 
األطراف) بج يع  يتعلق  في ا  عنها 
مع) (، الظروف) ج يع  في  (، الثالثة)
مراعاة الصالحيات امل نوحة ب وجب)
(، واالتالي) عام.) اجت اع  القانون.)
ع ل) بأي  ملزمة  الشركة  ستكون 
للسيد) املشترك  بالتوقيع  بها  يتعلق 
وسيلة) والسيدة  بوشيب  الرح وني 
أنصولي)،)بصفته ا))مسيران للشركة
قرال لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يتعلق) ع ل  بأي  الشركة  ستلتزم 
املشترك) بالتوقيع  املالية  بالع ليات 
الرح وني بو شيب والسيدة) للسيد 

وسيلة أنصولي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساه ات
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لأس مال ااشركة
على) ينص  الذي  (:15 لقم) بند 

مايلي:)االدالة)
على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 

مايلي:))االمضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)888089.
285I

GLOBAL AUDITAX

WINNOO COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعولت لقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزكان املغرب، 86150، 

أيت ملول املغرب

WINNOO COUTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 47 

مكرل زنقة 1076 تراست  - 86355 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

28881

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 أكتوار) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.WINNOO COUTURE

:) ياطة) بإيجاز) الشركة  غرض 

وطباعة املالبس الجاهزة.
 47 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)

 86355 (- ( تراست) مكرل زنقة)1076)

انزكان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: بلعباس) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: ( بلعباس) ع اد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف بلعباس عنوانه)ا)))
 86355 ( 01)تراست) زنقة)1075)لقم)

انزكان املغرب.

عنوانه)ا))) ( بلعباس) السيد ع اد 
 86355 ( 01)تراست) زنقة)1075)لقم)

انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بلعباس عنوانه)ا)))
 86355 ( 01)تراست) زنقة)1075)لقم)

انزكان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

13)أكتوار) )بتاليخ) االبتدائية بانزكان)

2021)تحت لقم)2170.

286I

ficogedek(sarl(au

 HASSANIA PRINT ET
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 HASSANIA PRINT ET SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : شقة 1 

ع الة 12 شالع ابن  لدون مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.82885

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)08)أكتوار)2022)تقرل حل)

 HASSANIA PRINT ET SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دلهم  (500.000 لأس الها)

 12 ع الة) (1 مقرها اإلجت اعي شقة)

 50000 (- شالع ابن  لدون مكناس)

النعدام) نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط التجالي.

و عين:

و) ح3ركو  ( عبدالرزاق) السيد)ة))

املركب) (23 شقة) (8 ع الة) عنوانه)ا))

السكني موالي اس اعيل م ج)50000 

مكناس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

 1 2022)وفي شقة) أكتوار) (08 بتاليخ)

12)شالع ابن  لدون مكناس) ع الة)

- 50000)مكناس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)1067.

287I
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ficogedek(sarl(au

TECNOFIL
إعالن متعدد القرالات

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

TECNOFIL «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: املحل 
الكائن بالنفخة دوال الحاجة عين 

عرمة  - - مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.52629

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 لقم) قرال 
الشركة) حصص  ج يع  بيع  مايلي:)
من طرف السيد  الد لباق لفائدة)

السيد مح د أشرف التازي)
على) ينص  الذي  (:02 لقم) قرال 
أشرف) مح د  السيد  تعيين  مايلي:)
تبعا) للشركة  وموقع  ك سير  التازي 

الستقالة السيد لباق  الد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على مايلي:) بند لقم.:)

تحيين النطام االسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)4017.

288I

ficogedek(sarl(au

TISRASSE SARL AU
إعالن متعدد القرالات

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

TISRASSE SARL AU «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 3 دلب 
تادلة حي سيدي مح د بن عبدهللا 

- - مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.86013

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 لقم) قرال 
مايلي:)بيع)1000)حصة اجت اعية من)
لفائدة) ادجيبي  موحى  السيد  طرف 

السيد شرف ادليوش
على) ينص  الذي  (:02 لقم) قرال 
ادليوش) السيد شرف  تعيين  مايلي:)
ك سير وموقع للشركة تبعا الستقالة)

السيد موحى ادجيبي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على مايلي:) بند لقم.:)

تحيين النطام االسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8015.
289I

CABINET CBA SARL

DREAM AND REAL DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شالع 

مح د الخامس ، 20250، الدال 
البيضاء املغرب

  DREAM AND REAL DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 5 زنقة 
ديكس ود ، الطابق األول، الشقة 

لقم 2 بنجدية - 20120  الدال 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560685

 11 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DREAM AND REAL DESIGN
الديكول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األثاث) وا تيال  الديكول  ونصائح 

واألق شة واالكسسوالات..
زنقة) (5 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الشقة) األول،) الطابق  (، ديكس ود)
الدال) ( (20120 (- بنجدية) (2 لقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ملين) أمي ة  ( السيدة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( ملين) أمي ة  ( السيدة)
حي العنق ع الة)39)لقم)20 20080 

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ملين  أمي ة  ( السيدة)
حي العنق ع الة)39)لقم)20 20080 

الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888523.
290I

FIDUHOUSE

AYABER MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تس ية الشركة

FIDUHOUSE
لقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 30000، فاس املغرب

AYABER MENUISERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 AV BIR وعنوان مقرها االجت اعي
 ANZARANE(LOT 8 ATLAS

 1ER(ETAGE(N° 18 - 30000 FES
.MAROC

تغيير تس ية الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

36473
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2022 ماي) (28 في) املؤلخ 
 AYABER» من) الشركة  تس ية 
 AYABER» إلى) («MENUISERIE

.»TRAVAUX DIVERS
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس))بتاليخ)28)ماي)2022 

تحت لقم)1683.
291I

TOP CUIVRE

TOP CUIVRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOP CUIVRE
 RUE 16 NOVEMBRE 29

 ،BUREAU(RDC(VN(FES ، 30000
فاس املغرب

TOP CUIVRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
الطابق األل�سي املبنى 1 املصرح على 
لقم 374 أوالد طيب السفلى فاس - 

30023 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

72237
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 TOP (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CUIVRE
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صانع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مواد النحاس.

محل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
املصرح على) (1 الطابق األل�سي املبنى)
(- أوالد طيب السفلى فاس) لقم)374)

30023)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

10.000.000)دلهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: السيد  الد فياللي دهبي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
دهبي) القادلفياللي  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (800   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دهبي) فياللي  السيد  الد 
بناني) بالد  (36 بلوك) (05 عنوانه)ا))
فاس) (30000 فاس) الولد  سهب 

املغرب.
دهبي) القادلفياللي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))3)ب تجزئة السالم الطابق)
فاس) صفرو  طريق  (8 الشقة) (8

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
دهبي) فياللي  السيد  الد 
بناني) بالد  (36 بلوك) (05 عنوانه)ا))
فاس) (30000 فاس) الولد  سهب 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)1997.

292I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوطاجبين  طغاد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

سوطاجبين  طغاد  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال والد 

طيب السفلى والد طيب فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74425

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

سوطاجبين))طغاد.

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء.

دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- والد طيب السفلى والد طيب فاس)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( بنطالب) عدنان  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: بنطالب) ج ال  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عدنان بنطالب))عنوانه)ا))

دوال الحجيال الولتراغ غفساي تونات)

38000)تاونات املغرب.

عنوانه)ا)) بنطالب  ج ال  السيد 

فاس) طيب  اوالد  يوسف  والد  دوال 

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان بنطالب))عنوانه)ا))

دوال الحجيال الولتراغ غفساي تونات)

38000)تاونات املغرب

عنوانه)ا)) بنطالب  ج ال  السيد 
فاس) طيب  اوالد  يوسف  والد  دوال 

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8581.
293I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

VALORIS CARRIED I
إعالن متعدد القرالات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 85
20000، Casablanca(Maroc

VALORIS CARRIED I «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
 Angle :وعنوان مقرها االجت اعي
 Route d›El Jadida et rue Abou

.Dhabi - - Casablanca(Maroc
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.519595

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)22)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قبول كشركاء)جدد السادة:))يوسف)
زنقة بني) (172 الجعيدي القاطن ب)
عروس حي السفراء)الرااط);))سيدي)
القاطن) االدلي�سي  هبطي  مخلص 
بن قدول) اللطيف  شالع عبد  ب21)
الطابق)2)الشقة)2)تجزئة الريف م ر)
2)حي الراسين الدال البيضاء);)فاط ة)
الزهراء)بوزوبع,)القاطنة بإقامة الدن)
املدينة الخضراء) (17 بوسكولة فيال)
الدال) النواصر  إقليم  بوسكولة 
القاطن) حولان  مح د  (; البيضاء)

بتنغير لقم)183)الحي املنجمي
على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
عن) الشركة  لأس ال  لفع  مايلي:)
نقدية ب بلغ) ( طريق تقديم حصص)
ليصبح) دلهم,) (80.000,00 قدله)
)و ذلك عن طريق) 50.000,00)دلهم)
بقي ة) جديدة  أسهم  (800 إنشاء)
و التي تم) 100)دلهم للسهم الواحد,)

تحريرها نقدا بالكامل.

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
النظام) من  (7 و) (6 املادتين) تعديل 
األسا�سي للشركة لتعكس التغييرات)

املذكولة أعاله
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
النقدية) املساه ات  الشركاء) قدم 
التالية:)فالوليس كابيتال ش.م.)ستة)
وعشرون ألف دلهم)،)السيد سيدي)
عشر) اثنا  اإلدلي�سي  هبتي  مخلص 
السيدة) (، دلهم) و  س ائة  ألف 
آالف) سبعة  بوزوبع  الزهراء) فاط ة 
يوسف) السيد  (، دلهم) و  س ائة 
ألف) و  س ائة  ألف  الجعيدي 
ألف) مح د حولان  السيد  (، دلهم)
أي ما مج وعه) (، و  س ائة دلهم)
تم دفع املبلغ) (،   سون ألف دلهم)
ك ا) (، في الصندوق االجت اعي) (

ً
كامال

يقر الشركاء)على التوالي
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحديد لأس املال ب بلغ   سين)
ألف دلهم مقسم إلى   س ائة سهم)
منها) لكل  دلهم  مائة  اس ية  بقي ة 
بالكامل من قبل شركاء) (

ً
يكتتب نقدا

بالنسب) بالكامل  ويدفع  الشركة 
 VALORIS CAPITAL S.A. التالية:)
مخلص) سيدي  السيد  سهم  (260
السيدة) سهم  (125 اإلدلي�سي) هبتى 
سهم) (75 بوزوبع) الزهراء) فاط ة 
سهم) (25 الجعيدي) يوسف  السيد 
السيد مح د حولان)15)سهم أي ما)
مج وعه)500)سهم))ويقر املوضحون)
لس ًيا) أدناه  واملوقعون  أعاله 
ويعلنون أن األسهم التي تم إنشاؤها)
أعاله تتوافق مع حقوق كل منهم ويتم)
وأنها ج يًعا) (، توزيعها ك ا قيل للتو)

مدفوعة بالكامل
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)836856.

298I
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

METAL MOB
إعالن متعدد القرالات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 85
20000، Casablanca(Maroc
METAL MOB «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

 Angle   :وعنوان مقرها االجت اعي
 Rue Mozart et Boulevard d›Anfa
 Résidence(le(petit(paradis 7éme

.étage - - Casablanca(Maroc
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.397007

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)22)يونيو)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

RXL(تغيير تس ية الشركة إلى
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بيع) (: ليش ل) الشركة  نشاط  تغيير 
معدات) استيراد  و  تصدير  شراء,) و 
التص يم) و  اإلضاءة  وملحقات 
الدا لي و الخالجي.)تص يم و دلاسة)
مشروع اإلضاءة و التص يم الدا لي)

و الخالجي.
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ياسين) السيد  قبول كشريك جديد 
بنشقرون,)القاطن بالدال البيضاء)18 

زنقة ال ساون بولو
على) ينص  الذي  (:8 لقم) قرال 
عن) الشركة  لأس ال  لفع  مايلي:)
نقدية ب بلغ) ( طريق تقديم حصص)
ليصبح) دلهم,) (90.000,00 قدله)
100.000,00)دلهم و ذلك عن طريق)
بقي ة) جديدة  أسهم  (900 إنشاء)
و التي تم) 100)دلهم للسهم الواحد,)

تحريرها نقدا بالكامل.
قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:

بند لقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)839868.
295I

ME FIDUCIAIRE 

SADAN EDIFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
SADAN EDIFICE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 101 شالع 

موالي عبد العزيزاقامة الصنوار 
مكتب لقم 08  - 18000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

66717
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SADAN EDIFICE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
عنوان املقر االجت اعي):)101)شالع)
الصنوار) العزيزاقامة  عبد  موالي 
القنيطرة) (18000  -   08 مكتب لقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الول�سي) زايذة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: امبيريك) ابراهيم  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة زايذة الول�سي عنوانه)ا))
االس اعيلية)) تجزئة  (1556 لقم)

18000)القنيطرة املغرب.
السيد ابراهيم امبيريك عنوانه)ا))
الطابق) (39 بيت الخير بقعة) ( تجزئة)
القنيطرة) (18000 الرامي) بئر  االول 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زايذة الول�سي عنوانه)ا))
االس اعيلية)) تجزئة  (1556 لقم)

18000)القنيطرة املغرب
السيد ابراهيم امبيريك عنوانه)ا))
الطابق) (39 بيت الخير بقعة) ( تجزئة)
القنيطرة) (18000 الرامي) بئر  االول 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)92721.
296I

ARKAM WA HISSABAT

LH KHADAMATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARKAM WA HISSABAT
59 شالع بولدو إقامة طه ، 20000، 

الدال البيضاء املغرب
LH KHADAMATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 28 زنقة 
تزنيت لقم 63-65 زنقة ادم التازي 
املدينة القدي ة - 20000 الدال 

البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.397353

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تقرل حل) 30)شتن3ر) املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  LH KHADAMATE(الشريك الوحيد
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
زنقة) (28 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 
التازي) زنقة ادم  (63-65 تزنيت لقم)
الدال) (20000 (- القدي ة) املدينة 
تراجع) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)
املالية) االزمة  و  املعامالت  نسبة 

الحالية.
زنقة) (28 و حدد مقر التصفية ب)
التازي) زنقة ادم  (63-65 تزنيت لقم)
الدال) (20000 (- القدي ة) املدينة 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( لشهب) ( بوشعيب) السيد)ة))
تقاطع) فينيلون  زنقة  (86 عنوانه)ا))
لقم) الثاني  الطابق  العنق  شالع 
املغرب) البيضاء) الدال  (20000  9

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844374.
297I

AMIATIS CONSEIL

CONTRAST DESIGN
إعالن متعدد القرالات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرااط ٬عين 
السبع ، 20000، الدال البيضاء 

املغرب
CONTRAST DESIGN «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 
21 ، املنطقة الصناعية سابينو ، 
النواصر - - الدال البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.374693
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)28)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:01 لقم) قرال 

على) واملوافقة  •املصادقة  مايلي:)

(- (: تحويل الحصص اإلجت اعية بين)

السيد عبد الص د صباحي)،)الحامل)

 BH816695 لقم) الوطنية  للبطاقة 

 100 و الذي فوت عن طريق البيع) (،

لصالح) ( إجت اعية) حصة  )مائة))

الحامل) (، بيكناش) حسن  السيد 

 D707904 لقم) الوطنية  للبطاقة 

السيد عبد) (- ب وجب عقد عرفي.) (،

للبطاقة) الحامل  (، صباحي) الص د 

الذي) (، (BH816695 لقم) الوطنية 

)مائة)) (100 البيع) طريق  عن  فوت 

السيد) لصالح  إجت اعية  حصة 

الحامل للبطاقة) (، عبد هللا بيكناش)

ب وجب) (، (D614197 لقم) الوطنية 

الص د) عبد  السيد  (- عرفي.) عقد 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  (، صباحي)
فوت) ،والذي  (BH816695 لقم)

حصة) )مائة)) (100 البيع) عن طريق 

إس اعيل) السيد  لصالح  إجت اعية 

الحامل للبطاقة الوطنية) (، بيكناش)
لقم)D792735)،)ب وجب عقد عرفي.

على) ينص  الذي  (:02 لقم) قرال 

مايلي:)•)استقالة السيد عبد الص د)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  (، صباحي)
من مهامه ك سير) (BH816695 لقم)

مشالك في تسيير الشركة.

على) ينص  الذي  (:03 لقم) قرال 

مايلي:)•)املوافقة على تحديت النظام)

األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساه ات

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الراس ال

على) ينص  الذي  (:83 لقم) بند 

مايلي:)التسيير

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885191.

298I

FIDU WARDA SARL-AU

 AGRUMES TAGHZIRT ET
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDU WARDA SARL-AU
اقامة بني ع ير لقم 55 شقة لقم 7 
شالع الحسن الثاني ، 23000، بني 

مالل بني مالل
 AGRUMES TAGHZIRT ET

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
العث انية الحي االدالي الطابق 

الثالث بني مالل بني مالل 23000 
بني مالل املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.12173

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
هللا) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
املبسوط)1.000)حصة اجت اعية من)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
أكتوار) (03 عبد املجيد عيزي بتاليخ)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)1082.
299I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

عقد تسيير حر ألصل تجاري 
)األشخاص الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجالي

في) مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
السيد)ة))) أعطى  (2022 أكتوار) (28
)ة)) الحامل) بواكريوي  ( ( اسعيد)
 va27258 ( ( لقم) الوطنية  للبطاقة 
 16278 التجالي) بالسجل  املسجل 
حق) بولزازات  االبتدائية  باملحك ة 
التسيير الحر لألصل التجالي الكائن)
 85000  .23 ب شالع املوحدين لقم)
عباس)) للسيد)ة)) ( املغرب) ( ولزازات)
الوطنية) للبطاقة  )ة)) الحامل) لحالي 

3)سنة تبتدئ) لقم)))y231718))ملدة)
 30 في) تنتهي  و  (2022 نون3ر) (01 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2022 أكتوار)

8.200))دلهم.

300I

gefoco

SOCIÉTÉ AJYALE_
CHALLENGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

 SOCIÉTÉ AJYALE_CHALLENGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االول لقم 22 بلوك 26 حي اموني 

اسفي - 86000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
12901

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ AJYALE_CHALLENGE
اللوازم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املكتبية
الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
اموني) حي  (26 بلوك) (22 لقم) االول 

اسفي)-)86000)اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: برااش) لشيد  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد لشيد برااش):)1000)بقي ة)
100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) برااش  لشيد  السيد 
دوال الضراضرة فرقة نكا ج اعة نكا)

قيادة نكا)86000)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) برااش  لشيد  السيد 
دوال الضراضرة فرقة نكا ج اعة نكا)

قيادة نكا)86000)اسفي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (08 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2022)تحت لقم)-.
301I

gefoco

 SOCIÉTÉ SMARTBEAM
SOFT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

 SOCIÉTÉ SMARTBEAM SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 208 

حدائق اسفي حي سيدي عبد الكريم 
2 اجنان اسفي - 86010 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
13317

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ SMARTBEAM SOFT
التجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلكترونية.
 208 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
حدائق اسفي حي سيدي عبد الكريم)
اسفي) (86010 (- اسفي) اجنان  (2

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد لوكسالي مح د)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: مح د) لوكسالي  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لوكسالي مح د عنوانه)ا))
 08 الطابق) (808 الشقة) ا2) الع الة 
اقامة حدائق اسفي حي اجنان اسفي)

86010)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لوكسالي مح د عنوانه)ا))
 08 الطابق) (808 الشقة) ا2) الع الة 
اقامة حدائق اسفي حي اجنان اسفي)

86010)اسفي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاليخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تحت لقم)-.
302I

مكتب محاسبة

 SOCIETE ANAKHIL
PLANTES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

مكتب محاسبة

ع الة 81 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52008، 

الرشيدية املغرب
 SOCIETE ANAKHIL PLANTES
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجت اعي  قصر 
ايت مسعود الرشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.
تغيير نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.13749

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم تغيير) (2022 نون3ر) (01 املؤلخ في)
نشاط الشركة من)«البناء)و األع ال)

املتنوعة
الوساطة

األع ال) و  «البناء) إلى) مشتل»)
املتنوعة

الوساطة
تدليب إحترافي».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)888.

303I

مكتب محاسبة

SOCIETE ADROUINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب محاسبة
ع الة 81 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52008، 

الرشيدية املغرب
 SOCIETE ADROUINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 

الحل�سي البيض مرزوكة - 52200 
.MERZOUGA MAROC

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.9337
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 نون3ر) (02 في) املؤلخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))مركادير))ليبول)
حصة اجت اعية من) (500 ( جولدي)
)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
نون3ر) (02 بتاليخ) ( )مركادير امزيل) نيل)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)887.
308I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

SECURIMAG
إعالن متعدد القرالات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 85
20000، Casablanca(Maroc

SECURIMAG «شركة  املساه ة»
 rue  ,2 :وعنوان مقرها االجت اعي

 Abdelouahab(Ezzakak - -
.Casablanca Maroc

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.55395
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)18)يونيو)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
طريق) عن  الشركة  لأس ال  لفع 
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء)
ب بلغ) املستحقة  و  املقدال  املحددة 
قدله)12.050.000,00)دلهم,)ليصبح)
عن) ذلك  و  دلهم  (18.050.000,00
طريق إنشاء)120.500)أسهم جديدة)
و) دلهم للسهم الواحد,) (100 بقي ة)

التي تم تحريرها نقدا بالكامل.
على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
الشركة) لأس ال  مايلي:) فض 
و) دلهم  (10.200.000,00 ب بلغ)
ذلك عن طريق امتصاص الخسائر)
بقي ة) ( سهم) (102.000 إزالة) و 
ليصبح) الواحد  للسهم  دلهم  (100

7.850.000,00)دلهم
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل املادتين))6))و))7))من النظام)
زيادة) يعكس  ب ا  للشركة  األسا�سي 
لأس املال وتخفيضه املشال إليه أعاله

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
0

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)837103.
305I

MERL CONSULTING GROUPE

 SOCIETE LES ATELIERS
 PROFESSIONNELS D›ART
 CULINAIRE ET PATISSERIE

»«AOACP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS(RUE(ZAGORA 2EME
 ETAGE(APPT(N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT
MAROC

 SOCIETE LES ATELIERS
 PROFESSIONNELS D›ART
 CULINAIRE ET PATISSERIE

AOACP«» شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
األل�سي لقم 12 اقامة باب تامسنا 
زنقة عبد العزيز بوطالب  الرااط 

10060 الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163611

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE LES ATELIERS  :
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 PROFESSIONNELS D’ART
 CULINAIRE ET PATISSERIE

.»»AOACP
مشغل)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخ3زو حلواني
استشالية في الطبخ.

الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تامسنا) باب  اقامة  (12 لقم) األل�سي 
الرااط) ( بوطالب) العزيز  عبد  زنقة 

10060)الرااط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة املنصولي زينب):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة املنصولي زينب عنوانه)ا))
 1 12)زنقة طونكان اقامة غالي شقة)

الرااط)10060)الرااط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املنصولي زينب عنوانه)ا))
 1 12)زنقة طونكان اقامة غالي شقة)

الرااط)10060)الرااط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (28 بتاليخ) ( التجالية بالرااط)

2022)تحت لقم)8225.
306I

FICOSAGE

STE MALAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc
 STE(MALAK & JUDIA(UNION
BUILD    شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

الثالت اقامة اهل فاس بلوك ب حي 
بدل شالع مح د السادس  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74427

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MALAK(&(JUDIA(UNION(BUILD

.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.
الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الثالت اقامة اهل فاس بلوك ب حي)
 30000 (- ( بدل شالع مح د السادس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

1.000.000)دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام فضل هللا)):))3.300 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 6.700 ( (: الوافي) لضوان  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 3300 (: ( السيد هشام فضل هللا)

بقي ة)100)دلهم.
 6700 (: الوافي) لضوان  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام فضل هللا))عنوانه)ا))
 1 86)زنقة مح د بن3راهيم حي طالق)

فاس)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) الوافي  لضوان  السيد 
 3 15)شالع سان لوس حي زازا شقة)
زنقة مجد ع الة)1)الطابق)1 30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام فضل هللا))عنوانه)ا))
 1 86)زنقة مح د بن3راهيم حي طالق)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8583.
307I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE BENACROUDE
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
 STE BENACROUDE IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 

مي ونة الطابق 8 لقم 56  - 23000 
بني مالل املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.1765

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تقرل حل) 08)غشت) املؤلخ في)
 STE BENACROUDE IMPORT
مسؤولية) ذات  شركة  (EXPORT
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي حي مي ونة الطابق)
8)لقم)56  - 23000)بني مالل املغرب)
عدم) و  الخسالات  لتوالي  نتيجة 

تحقيق الهدف االجت اعي.
و عين:

و) عكرود  ( ( بوزكري) السيد)ة))
القا�سي) تجزئة  الظهر  ام  عنوانه)ا))
بني) (23000  3 الرقم) (2 عياض بلوك)

مالل املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
حي) وفي  (2022 غشت) (08 بتاليخ)
 23000 -  56 8)لقم) مي ونة الطابق)

بني مالل املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)1098.
308I

VALUE POINT PARTNERS

DUTCH FLOWER MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS

 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°

 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC

 DUTCH FLOWER MARKET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 119 شالع 

عبداملومن الطابق الثاني لقم 18 

الدال البيضاء 20800 الدال البيضاء

C املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

561113

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DUTCH FLOWER MARKET

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وايع)

الزهول الطبيعية بالج لة والتجزئة)،

)االستيراد والتصدير.
املنتجات) أنواع  ج يع  بيع  (
والسلع والبضائع نيابة عن الشركة)

أو نيابة عن أطراف ثالثة)؛

(، عامة) واصفة  (، الس سرة) (-

ألي) والخالج  املغرب  في  التسويق 

مادة أو منتجات ذات صلة ب وضوع)

الشركة)؛

براءات) ج يع  على  الحصول  (-

التجالية) والعالمات  اال تراع 

واستغاللها) وحيازتها  والع ليات 

وامتياز) وحيازتها  ومساه تها  ونقلها 

مساه ة ج يع الترا يص)،
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أو) املال  لأس  في  املشالكة  (
من) شكل  بأي  االتفاق  أو  االلتباط 

أو) املنظ ات  ج يع  مع  األشكال 

تقوم) التي  الشركات  أو  املج وعات 

بنفس األنشطة أو األنشطة امل اثلة)

تحقيق) تعزز  قد  التي  التك يلية  أو 

غرض الشركة)؛

عالمة) ألي  التجالي  الت ثيل 

تجالية و)/)أو عالمة تجالية ذات صلة)

بغرض الشركة)؛

)وبشكل أعم)،)ج يع الع ليات)
املرتبطة مباشرة بتحقيقها وتطويرها)

أو التي يحت ل أن تعززها)،)وكذلك أي)

مشالكة مباشرة أو غير مباشرة)،)بأي)

شكل من األشكال)،)في الشركات التي)

تسعى لتحقيق أهداف م اثلة أو ذات)

صلة..

 119 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  عبداملومن  شالع 

الدال) (20800 الدال البيضاء) (18 لقم)

البيضاءC)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) علج  شادين  السيدة 

أنفا)20090)الدال البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) الحاجي  حسن  السيد 

أمستردام)1011)أمستردام هولندا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) علج  شادين  السيدة 

أنفا)20090)الدال البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) الحاجي  حسن  السيد 

أمستردام)1011)أمستردام هولندا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844791.

309I

SOBAGIM

LUXURY JOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOBAGIM

123 زنقة الولود بوسيجول الدال 

البيضاء ، 20200، الدال البيضاء 

املغرب

LUXURY JOUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 85 زنقة 

عبد القادل مفتكر الطابق 2 الشقة 

8  - 20006 الدالالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

560915

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LUXURY JOUD

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.
زنقة) (85 (: عنوان املقر االجت اعي)

عبد القادل مفتكر الطابق)2)الشقة)8  

- 20006)الدالالبيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد حضري عز الدين)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: السيد فاطين عبد الكريم)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حضري عز الدين عنوانه)ا))
 87 لقم) (36 زنقة) (1 االدليسية) حي 

20530)الدالالبيضاء))املغرب.

الكريم) عبد  فاطين  السيد 
الطابق) (01 لقم) فيال  عنوانه)ا))
 28020 ( الوفاق) تجزئة  السفلي 

الجديدة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) عز  حضري  السيد 
 36 زنقة) (1 حي االدليسية) عنوانه)ا))
لقم)87 20530)الدالالبيضاء))املغرب
الكريم) عبد  فاطين  السيد 
الطابق) (01 لقم) فيال  عنوانه)ا))
 28020 ( الوفاق) تجزئة  السفلي 

الجديدة))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888666.

310I

CAJF CO

TRAINING CTL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc
TRAINING CTL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة لقم 
3 ايت ولير  - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.387883

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 01)غشت) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
لأس الها) مبلغ  ( (TRAINING CTL
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
(- ( ايت ولير) (3 اإلجت اعي زنقة لقم)
الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)حل مبكر للشركة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة لقم)
3)ايت ولير))-)20000)الدال البيضاء)

املغرب.)

و عين:
و) الخودي  ( ح يد) السيد)ة))
ك) مرسيي  (7 لقم) شالع  عنوانه)ا))
املغرب) الدال البيضاء) (20000 بامليي)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882239.
311I

LEADER FIN

AXE PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيالد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدال 
بيضاء، 20500، الدال بيضاء املغرب
AXE PACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع  

الضحى 1 إقامة الح د ى لقم 9 عين 
السبع - 0000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.552355
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (01 في) املؤلخ 

املصادقة على):
يوسف)) )ة)) السيد) تفويت 
250)حصة اجت اعية من) مسعودي)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
01)شتن3ر) )بنزعرية بتاليخ) عبد الحق)

.2022
تفويت السيد))ة))اكرام))بنسعيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (250
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
شتن3ر) (01 بتاليخ) العيناني  ( مح د)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 
أكتوار)2022)تحت لقم)00883113.
312I
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ripartners sarl

CHTAI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc
CHTAI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
الدليه ات دال ال�سي عي�سى  - 86000 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
13353

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 CHTAI(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.TRANS
نقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير
اع ال مختلفة.

دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الدليه ات دال ال�سي عي�سى))-)86000 

اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عديل اشطيبة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عديل اشطيبة عنوانه)ا))

عي�سى)) ال�سي  دال  الدليه ات  دوال 

86000)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عديل اشطيبة عنوانه)ا))

عي�سى)) ال�سي  دال  الدليه ات  دوال 

86000)اسفي املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي))بتاليخ)-)تحت لقم)

.-

313I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE MIR SAMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE MIR SAMAK شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 13 

الطابق األل�سي ع الة لقم -78 13 م 

ه-7 ج ه 78 النعيم  - 20000 الدال 

البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.218581

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (SOCIETE MIR SAMAK
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)

الطابق) (13 لقم) اإلجت اعي  مقرها 

األل�سي ع الة لقم)-78 13)م ه-7)ج)

ه)78)النعيم))-)20000)الدال البيضاء)

اي) وجود  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط تجالي.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- األلفة) (6 الشقة) (97 الزواير ع الة)

20000)الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة))لشيدة))ليود و عنوانه)ا))

 6 الشقة) (97 ع الة) الزواير  تجزئة 

الدال البيضاء)املغرب) (20000 األلفة)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888216.

318I

expert comptable

CERALUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فض لأس ال الشركة

expert comptable

 avenue(des(FAR ، 2020، 88

CASABLANCA MAROC

CERALUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

مديونة حي حكم 2 لقم 1121 الدال 

البيضاء حى املح دى شالع الحزم 

الكبير املوحدين لقم 583 20050 

الدال البيضاء املغرب.

 فض لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.68817

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 

ب بلغ) الشركة  لأس ال   فض 

من) أي  دلهم») (700.000» قدله)

 300.000» إلى) دلهم») (1.000.000»

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  دلهم»)

األسهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885128.

315I

ASMAA MEDIA GROUP

PLICA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال3رنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

PLICA STUDIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 217شالع 

ابراهيم الروداني اقامة الفتح 
الطابق 1 الشقة 3  - - البيضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.380011

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 08)شتن3ر) املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  PLICA STUDIO الوحيد) الشريك 
مبلغ لأس الها)50.000)دلهم وعنوان)
217شالع ابراهيم) مقرها اإلجت اعي)
 1 الطابق) الفتح  اقامة  الروداني 
البيضاء)املغرب نتيجة) (- (- ( (3 الشقة)

ل):)لعدم االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب)217شالع)
ابراهيم الروداني اقامة الفتح الطابق)

1)الشقة)3))-)-)البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) شوكري  ( عادل) السيد)ة))
الطابق) (1 املدينة) اقامة  عنوانه)ا))
سيدي) (1029 الطريق) (18 الشقة) (8
املغرب ك صفي) البيضاء) (- معروف)

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند 
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
اقامة) الروداني  ابراهيم  217شالع   :

الفتح الطابق)1)الشقة)3)البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)837898.
316I
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BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

LMM DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU FASSI DE

COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16

 n° 2 FES 16 rue(abdelkrim

 benjelloun(n° 2 FES، 30000،

FES MAROC

LMM DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

عبدالكريم بنجلون لقم 82 الطابق 

السادس مكاتب اشرف فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74383

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 LMM (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.DEVELOPPEMENT

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الطابق) (82 عبدالكريم بنجلون لقم)

(- فاس) اشرف  مكاتب  السادس 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: السيد ابراهيم بوسلخن)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة سامية الع راني الجوطي)

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (800   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بوسلخن) ابراهيم  السيد 
مالينا) (11 شقة) (33 ع الة) عنوانه)ا))

اكادير)80000)فاس املغرب.
السيدة سامية الع راني الجوطي)
مالينا) (11 شقة) (33 ع الة) عنوانه)ا))

اكادير)80000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوسلخن) ابراهيم  السيد 
مالينا) (11 شقة) (33 ع الة) عنوانه)ا))

اكادير)80000)فاس املغرب
السيدة سامية الع راني الجوطي)
مالينا) (11 شقة) (33 ع الة) عنوانه)ا))

اكادير)80000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8886.
317I

TOP ZER TRAVAUX

TOP ZER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TOP ZER TRAVAUX
 BD(HASSAN(II(N64 ، 63050،

AHFIR MAROC
TOP ZER TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الحسن الثاني لقم 68  - 63050 

أحفير املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.7569

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))مح د))بن مريم))
500)حصة اجت اعية من أصل)500 
لابح قادة)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاليخ)12)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار)  28 بتاليخ) ( االبتدائية ب3ركان)

2022)تحت لقم)565.
318I

SPHERE CONSEILS

BIODOME
إعالن متعدد القرالات

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
BIODOME «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 

شالع اللة الياقوت وزنقة العرعال، 
ع الة 9 إقامة كاليس، الطابق 
الرابع، الشقة 17 الدال البيضاء 
املغرب - 20320 الدال البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.389189

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)23)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يرعيش) السيدة  استقالة  قبول  (*
ك سيرة) مهامها  من  الزهراء) فاط ة 

 BIODOME((وحيدة لشركة
على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
مايلي:)*)تعيين السيدة برعيش يسرى)
 BIODOME ك سيرة وحيدة لشركة)

لفترة غير محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:12 لقم) بند 
مايلي:)السيدة برعيش يسرى املزدادة)
والحاملة) (26/10/1985 بتاليخ)
 F556638 لقم) الوطنية  للبطاقة 
لقم) داوود  مح د  بشالع  واملقي ة 
تطوان ت الس مهامها ك سيرة) (138
تم) محددة.لقد  غير  ملدة  للشركة 
لها صالحية) تعيينها ك سيرة وحيدة 
للشركة.) الحصرية  واإلدالة  التوقيع 
لتتصرف) الصالحيات  ج يع  ولها 
الظروف) ج يع  في  الشركة  باسم 
املرتبطة) الع ليات  بج يع  ولتقوم 

بالنشاط اإلجت اعي لللشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883188.

319I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

CONFMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شالع القدس، تجزئة املجد، 
الطابق األول، شقة لقم 6 ال3ريد 68 

- العوامة، 90000، طنجة املغرب
CONFMAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 12 شالع 
 الد ابن الوليد الطابق 3 شقة لقم 

6 - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.96999

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تقرل حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (CONFMAT
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
شالع  الد) (12 اإلجت اعي) مقرها 
 -  6 شقة لقم) (3 ابن الوليد الطابق)
90000)طنجة املغرب نتيجة لتوقف)

النشاط.
و عين:

العاقل سفط و) ( معاد) السيد)ة))
عنوانه)ا))مج ع لوتينولع الة د)27 
 90000  536 لقم) السفلي  الطابق 

طنجة املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)28)أكتوار)2022)وفي))12)شالع)
 الد ابن الوليد الطابق)3)شقة لقم)

6 - 90000)طنجة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259192.

320I
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STE NESMA FINANCE SARL AU

 STE MATIN AHMED
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE NESMA FINANCE SARL AU
 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI
 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 STE MATIN AHMED TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

59 تجزئة كفاي العطاوية قلعة 
السراغنة - 80000 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
5467

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MATIN AHMED TRAVAUX SARL

.AU
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، الكبيرة) ارالت  (، ارلة) أدوات 

املعدات الصناعية أو املقاوالت
كراء)االالت الصناعية واالليات

تاجر مستولد
لقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
قلعة) العطاوية  كفاي  تجزئة  (59
قلعة السراغنة) (80000 (- السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد الصديق ايت الري):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الري) ايت  الصديق  السيد 

 118 لقم) الزيتون  تجزئة  عنوانه)ا))

السراغنة) قلعة  (80000 العطاوية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الري) ايت  الصديق  السيد 

 118 لقم) الزيتون  تجزئة  عنوانه)ا))

السراغنة) قلعة  (80000 العطاوية)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( السراغنة) بقلعة  االبتدائية 

17)أكتوار)2022)تحت لقم)-.

321I

expert comptable

RASSIL SHOP  Sarl - A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

RASSIL(SHOP  Sarl - A.U  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجت اعي حي لعري 

الشيخ - زنقة 15)  الصويرة ) - لقم 

8 - 62000 الناظول املغرب.

تغيير نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.22981

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 نون3ر) (01 املؤلخ في)

نشاط الشركة من)«)-)وسيط التجالة)

التجالة) وسيط  (•» إلى) بالج لة.»)

بالج لة.

منتجات) وتوزيع  استيراد  (•

املك الت الغذائية.

•)استيراد وتوزيع املنتجات الطبية)

واألجهزة الرياضية.».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)4704.
322I

ائت انية فر�سي فاط ة

UNIVER LEVAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائت انية فر�سي فاط ة
شالع الزلقطوني بلوك ب لقم 16 
مديونة ، 20890، مديونة املغرب
UNIVER LEVAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي باقامة الفجر مج وعة د 

ع الة 11 شقة 02 سيدي ال3رنو�سي 
البيضاء - 20600 الدالالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.403347

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)20)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  UNIVER LEVAGE الشريك الوحيد)
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
الطابق) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
د) مج وعة  الفجر  باقامة  االل�سي 
ع الة)11)شقة)02)سيدي ال3رنو�سي)
الدالالبيضاء) (20600 (- البيضاء)
:) سالة بدون لاح) املغرب نتيجة ل)

بسبب تباعيات كرونا.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
د) مج وعة  الفجر  باقامة  االل�سي 
ع الة)11)شقة)02)سيدي ال3رنو�سي)
الدالالبيضاء) (20600 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) فرسال  ( يوسف) السيد)ة))
باقامة) االل�سي  الطابق  عنوانه)ا))
الفجر مج وعة د ع الة)11)شقة)02 
 20600 البيضاء) ال3رنو�سي  سيدي 
)ة)  ك صفي) املغرب  الدالالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الطابق) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)
د) مج وعة  الفجر  باقامة  االل�سي 
ع الة)11)شقة)02)سيدي ال3رنو�سي)

البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844974.

323I

CABINET RAMI EXPERTISE

SYBLUS KIDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

SYBLUS KIDS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم  2 
شالع مح د السادس إقامة أهل 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74343

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SYBLUS KIDS
تاجر) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ج لة لأللعاب لعب
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*)مقاول نقل البضائع بالسيالات)
)لحسابه الخاص)

معلومات) مقاول  دمات  (*
األع ال)))التجالة اإللكترونية)).

 2 ( لقم) (: املقر االجت اعي) عنوان 
أهل) إقامة  السادس  مح د  شالع 

فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اكدل) ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اكدل  ابراهيم  السيد 
مكرل بلوك س حي زواغة) (161 لقم)

فاس)30000)فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اكدل  ابراهيم  السيد 
مكرل بلوك س حي زواغة) (161 لقم)

فاس)30000)فاس))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8835.
328I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

دابليون
إعالن متعدد القرالات

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine(n° 7 tanger(place

 mozart(residence(Tidghine(n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
دابليون «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: شاع 
مح د الخامس مالباطا ع الة 

إيريس بلوك أ2 لقم 332  - 90000 
طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.105025

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)20)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة:) التالية  األنشطة  إضاف 
إدالية،)  دمات شخصية،) دمات 

 دمات تقنية
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
في) (15 أنول) غالب  السيد  تفويت 
املائة من حصصه في الشركة لفائدة)
السيد الش ري مح د)،)و10)في املائة)
من حصصه لفائدة الشاوي فاط ة)
حسون) السيدة  تفويت  الزهرء،.)
هاجر نسبة)25)في املائة من حصصها)
الشاوي) السيدة  لفائدة  الشركة  في 

فاط ة الزهراء.
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مح د) لأس ال الشركة صال كالتالي:)
ألف) عشر  ي تلك   سة  الش ري 
فاط ة) والسيدة  ((15.000( دلهم)
الزهراء)الشاوي صالت ت تلم   سة)

عشر ألف دلهم))15.000))دلهم.
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
املسيرة) استقالة  وقبول  استقالة 
وتعيين) حسون،) هاجر  السابقة 
الشاوي) الزهراء) فاط ة  السيدة 

مسيرة وحيدة للشركة.
على) ينص  الذي  (:5 لقم) قرال 
مايلي:)السيدة فاط ة فاط ة الزهراء)
الوحيدة) املخولة  هي  الشاوي،)
بالتوقيع على ج يع وثائق الشركة،)

البنكية واملالية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة:) التالية  األنشطة  إضاف 
إدالية،)  دمات شخصية،) دمات 

 دمات تقنية
بند لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
في) (15 أنول) غالب  السيد  تفويت 
املائة من حصصه في الشركة لفائدة)
السيد الش ري مح د)،)و10)في املائة)
من حصصه لفائدة الشاوي فاط ة)
حسون) السيدة  تفويت  الزهرء،.)
هاجر نسبة)25)في املائة من حصصها)
الشاوي) السيدة  لفائدة  الشركة  في 

فاط ة الزهراء.

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
مح د) لأس ال الشركة صال كالتالي:)
ألف) عشر  ي تلك   سة  الش ري 
فاط ة) والسيدة  ((15.000( دلهم)
الزهراء)الشاوي صالت ت تلم   سة)

عشر ألف دلهم))15.000))دلهم.
على) ينص  الذي  (:12 لقم) بند 
استقالة) وقبول  استقالة  مايلي:)
حسون،) هاجر  السابقة  املسيرة 
الزهراء) فاط ة  السيدة  وتعيين 

الشاوي مسيرة وحيدة للشركة.
على) ينص  الذي  (:12 لقم) بند 
مايلي:)السيدة فاط ة فاط ة الزهراء)
الوحيدة) املخولة  هي  الشاوي،)
بالتوقيع على ج يع وثائق الشركة،)

البنكية واملالية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مالس) (13 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2020)تحت لقم)2227.
325I

boss management accounting

 NORTE MODA
CONFECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV(SALAH  EDDINE(EL
 AYOUBI 1ER(ETAGE(N°4

 TETOUAN(MAROC ، 93000،
tetouan maroc

 NORTE MODA CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
األمل املحنش 2 لقم 28 - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

32801
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NORTE MODA CONFECTION
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة
 دمات النسيج

استيراد وتصدير.
تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 93000  -  28 لقم) (2 املحنش) األمل 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد املهدي زيدي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد فؤاد شذغان):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زيدي  املهدي  السيد 
 2 املحنش) (81 لقم) شالع  نيفرة 

93000)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) شذغان  فؤاد  السيد 
حسان) بني  الواد  تغبالوت  دوال 

93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زيدي  املهدي  السيد 
 2 املحنش) (81 لقم) شالع  نيفرة 

93000)تطوان املغرب
عنوانه)ا)) شذغان  فؤاد  السيد 
حسان) بني  الواد  تغبالوت  دوال 

93000)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2209.
326I

TOUSLAM SARL

TOUSLAM SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUSLAM SARL
 NEZALA BNI AAMAR
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 ZERHOUN(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

TOUSLAM SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي انزالة 

بني ع ال زلهون  - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
51855

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOUSLAM SARL
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
انزالة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
مكناس) (50000 (- ( بني ع ال زلهون)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 TOUSLAM SARL الشركة)
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد توفيق اقري ش عنوانه)ا))
انزالة بني ع ال املركز زلهون)50000 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق اقري ش عنوانه)ا))
انزالة بني ع ال املركز زلهون)50000 

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2021)تحت لقم)51855.
327I

STE CAPITAL KITCHEN S.A.R.L AU

STE CAPITAL KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CAPITAL KITCHEN S.A.R.L
AU

 -38AV(DRISS(LAHRIZI(N 32
 ANFA   –CASABLANCA ،

50000، meknes(maroc
STE 100.000 KITCHEN  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 
ادليس الهرزي لقم 38 انفا الدال 
البيضاء - 20000 الدال البيضاء 

مغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.890931

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 يونيو) (13 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE 100.000 الوحيد) الشريك 
KITCHEN)))مبلغ لأس الها)100.000 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي))شالع)
الدال) انفا  (38 لقم) الهرزي  ادليس 
البيضاء) الدال  (20000 (- البيضاء)
مغرب نتيجة ل):)املنافسة في السوق.
شالع) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الدال) انفا  (38 لقم) الهرزي  ادليس 
البيضاء) الدال  (20000 (- البيضاء)

املغؤب.)
و عين:

و) ) ضرة  ل�سى) السيد)ة))
مكناس) (50000 مكناس) عنوانه)ا))

مغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ال

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)839198.
328I

CEJEFIC

أزهار رييال ايسطاط
إعالن متعدد القرالات

CEJEFIC
 ROMANDIE(II(TOUR 7 AL
 - ،JAZIRA(APPT 4 ، 20000

الدالالبيضاء املغرب.
أزهال لييال ايسطاط «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.561.211

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)23)نون3ر)2021

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
وفاة شريك ومسير الشركة املرحوم)

السيد ادليس لزلق
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توزيع)350)حصة على الولثة
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير اسم الشركة
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
مدنية) شركة  من  الشركة  تحويل 
عقالية أزهال الى ازهال لييال ايسطاط))

شركة دات مسؤولية محدودة
قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
(: للشركة) جدد  مسيرون  تس ية 
السيدة لطيفة بنجلون)-)السيد منير)
السيد) (- السيد سعد لزلق) (- لزلق)
(- السيدة مونية لزلق) (- عادل لزلق)

السيدة الهام لزلق)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
للنظام) االساسية  البنود  تعديل 

االسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888953.
329I

PROMO NAMIQ

FLASH CHICK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH CHICK
57 شالع الدلفوفي إقامة الدوحي 

الطبق االول الشقة لقم2. ، 
60000، وجدة املغرب

FLASH CHICK  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 57 شالع 
الدلفوفي إقامة الدوحي الطبق االول 
الشقة لقم2. وجدة 60000. وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
80183

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 FLASH(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CHICK
ـ) مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم.
عنوان املقر االجت اعي):)57)شالع)
الدلفوفي إقامة الدوحي الطبق االول)
وجدة) (.60000 وجدة) الشقة لقم2.)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عويت) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) عويت  مح د  السيد 
 21B BD DE L OUEST   21000

ديجون))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عويت  مح د  السيد 
 21B BD DE L OUEST   21000

ديجون))فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1734.

330I

MIMOFID SARL AU

GOLD ESPRIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
82 حي مسرول 1 ت الة ، 12020، 

ت الة املغرب
GOLD ESPRIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  تجزئة 
النصر املستقبل شالع طالق بن زياد 
ع الة لقم ب ت الة  - 12000 ت الة  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
137561

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 GOLD(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.ESPRIT
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء

مع الية) هندسة  (، التص يم)
دا لية)،)ديكول وتهيئة

أع ال مختلفة
استيراد وتصدير

تجزئة) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
النصر املستقبل شالع طالق بن زياد)
ت الة)) (12000 (- ( ع الة لقم ب ت الة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد اس اعيل مسيح)):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اس اعيل مسيح))عنوانه)ا))
لقم)169)لاء)تجزئة النعيم)6)النرجس)

مكناس)50070)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس اعيل مسيح))عنوانه)ا))
لقم)169)لاء)تجزئة النعيم)6)النرجس)

مكناس)50070)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (28 بتاليخ) ( االبتدائية بت الة)

2022)تحت لقم)9174.
331I

ADVOLIS

BOULONNERIE MAJID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

BOULONNERIE MAJID شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي عين بني 
 ORIENT FOCUS مطهر تجزئة

BOLDING لقم 19 - 60000 وجدة 
املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.33887

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)06)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 BOULONNERIE الوحيد) الشريك 
MAJID))مبلغ لأس الها)100.000,00 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي عين)
 ORIENT FOCUS بني مطهر تجزئة)
19 - 60000)وجدة) BOLDING)لقم)
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الغرض االجت اعي.
عين) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ORIENT FOCUS بني مطهر تجزئة)
19 - 60000)وجدة) BOLDING)لقم)

املغرب.)
و عين:

))صالحي و) السيد)ة))عبد املجيد)
عنوانه)ا))تجزئة اوليون هاووس لقم)
وجدة املغرب ك صفي) (60000  112

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1714.

332I

2A CONSEIL

CELESTE ADVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL(KHEIR(N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR(ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
CELESTE ADVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة س ية 
اإلقامة 82 الطابق 2 لقم 8 حي 

النخيل الدال البيضاء الدال البيضاء 
20380 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560889

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CELESTE ADVICE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من) كل  في  القيام  هو  الشركة  من 
إما بالنيابة عنها أو) املغرب والخالج،)

نيابة عن أطراف ثالثة:
)دعم ونصائح تسويقية.

األع ال) وتطوير  املبيعات  (
والتسويق الرقمي وتخطيط األع ال)

وإدالة األع ال.
التص يم) في  والدعم  املشولة  (

الدا لي والديكول.
)أي تقديم  دمات.

ومنتجات) األثاث  وايع  شراء) (
الديكول.

الهندسة) العام،) املقاول  أع ال  (
املختلفة) اإلنشاءات  املدنية،)
الطرق،) الحفر،) أع ال  والتطوير،)
العزل) السباكة،) األنابيب،)  طوط 
الصحي،) الصرف  الطالء،) املائي،)
على) النجالة  الطالء،) الكهرااء،)
ج يع) ع وًما  واألملنيوم  الخشب 

األع ال العامة والخاصة.
ت ثيل الشركات في املغرب أو في) (

الخالج.
املشالكة) فإن  (، أعم) وبشكل  (
املباشرة للشركة في ج يع املعامالت)
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجالية 
األولاق املالية أو العقالات املتعلقة)
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كلًيا أو) بشكل مباشر أو غير مباشر،)
جزئًيا،)بواحدة أو أ رى من املعامالت)
لتسهيل،) وذلك  أعاله  إليها  املشال 

وتعزيز أو تطوير نشاط الشركة..
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
س ية اإلقامة)82)الطابق)2)لقم)8)حي)
الدال البيضاء) النخيل الدال البيضاء)

20380)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حفيظة اشعيوي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اشعيوي) حفيظة  السيدة 
إقامة) املاز  حي  (2 النسيم) عنوانه)ا))
 11 11)ع الة ف شقة) 3)م س) عن3ر)
الدال البيضاء))20520)الدال البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
اشعيوي) حفيظة  السيدة 
إقامة) املاز  حي  (2 النسيم) عنوانه)ا))
 11 11)ع الة ف شقة) 3)م س) عن3ر)
الدال البيضاء))20520)الدال البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888308.
333I

FLASH ECONOMIE

SYLINK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SYLINK SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زنقة 

سالية ابن زنيم الطابق 3 الشقة 
3 النخيل - 20000 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560951

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SYLINK SERVICES
األمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والحراسة وأي نوع من املراقبة.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجت اعي)
الشقة) (3 الطابق) زنيم  ابن  سالية 
البيضاء) الدال  (20000 (- النخيل) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد ع اد بهباز):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ديال) السيد ع اد بهباز عنوانه)ا))
 17 ع الة) (2 مج وعة) (3 االندلس)
 20000 بوسكولة) (18 لقم) (8 طابق)

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
ديال) السيد ع اد بهباز عنوانه)ا))
 17 ع الة) (2 مج وعة) (3 االندلس)
 20000 بوسكولة) (18 لقم) (8 طابق)

الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)4257.
338I

FLASH ECONOMIE

ILAYA CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ILAYA CARE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 86 شالع  
الزلقطوني  الطابق 2 الشقة لقم 6 

- 20000 الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561297

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ILAYA (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.CARE
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر.

86)شالع)) عنوان املقر االجت اعي):)
الزلقطوني))الطابق)2)الشقة لقم)6 - 

20000)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: السيدة اية توجري)

بقي ة)1.000)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) توجري  اية  السيدة 
دال بوعزة) (81 لقم) (2 اقامة فيال انفا)
البيضاء) الدال  (20000 النواصر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) توجري  اية  السيدة 
دال بوعزة) (81 لقم) (2 اقامة فيال انفا)

البيضاء) الدال  (20000 النواصر)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885181.

335I

AMR CENTER

 CHINOUNE EXCLUSIVE

AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMR CENTER

 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8

 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC

 CHINOUNE EXCLUSIVE AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
لقم 72 دوالكس لقم 1 لياض 

االندلس حي الرياض - 10100 

الرااط املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.180889

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل) (2022 يوليوز) (07 في) املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

  CHINOUNE EXCLUSIVE AUTO

دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق لقم)
لياض االندلس) (1 دوالكس لقم) (72

10100)الرااط املغرب) (- حي الرياض)

نتيجة ل):)انعدام نشاط التجالي.

و حدد مقر التصفية ب الطابق)
لياض) (1 لقم) دوالكس  (72 لقم)

 10100 (- الرياض) حي  االندلس 

الرااط املغرب.)
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و عين:
و) شينون  ( ( سفيان) السيد)ة))
دوالكس) (72 لقم) الطابق  عنوانه)ا))
لقم)1)لياض االندلس)10100)الرااط)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)130059.

336I

LKHALDICONSEILS

BADLYO AISSA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU(N°4 ETAGE
 2 QUARTIER(AL(MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

BADLYO AISSA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي                                                                                    
ع لية العن3ر2 متجر لقم 85 املسيرة 
2 مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130351

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BADLYO AISSA CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات بدون سائق.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: االجت اعي) املقر  عنوان 

85)املسيرة) ع لية العن3ر2)متجر لقم)

2)مراكش)-)80000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ايت كروم ك ال)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت كروم ك ال عنوانه)ا))

دوال بوشالب لقم)131)تالكة مراكش)

80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

حافيظ) ابوالنوافل  السيد 

اوالد) نفاض  عين  دوال  عنوانه)ا))

 80000 مراكش) البول  حسون 

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181088.

337I

gefoco

 SOCIETE HADMI

 BATIMENT &URBANISME

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

 SOCIETE HADMI BATIMENT

URBANISME(SARL(AU& شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 1 

الطابق التاني ع الة  البيل في شالع 

الزلقتوني وسيدي مح د بن عبد 

هللا في اسفي  - 86000 اسفي  مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

13383

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE HADMI BATIMENT

.&URBANISME(SARL(AU

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التص يم املع الي الحضري والخ3رة)

التقنية.

 1 :)مكتب) عنوان املقر االجت اعي)

البيل في شالع) ( الطابق التاني ع الة)

الزلقتوني وسيدي مح د بن عبد هللا)

في اسفي))-)86000)اسفي))مغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

((: ( هضمي) املجيد  عبد  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000

للحصة.

السيد عبد املجيد هضمي)):)1000 

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

هضمي)) املجيد  عبد  السيد 

تجزئة) (1 الزنقة) (18 الرقم) عنوانه)ا))

اسفي)) (86000 امللكي حي م ج اسفي)

مغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

هضمي)) املجيد  عبد  السيد 
تجزئة) (1 الزنقة) (18 الرقم) عنوانه)ا))
اسفي)) (86000 امللكي حي م ج اسفي)

مغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي))بتاليخ)-)تحت لقم)
338I

FIDPER

شركة املديوي و املرابط
إعالن متعدد القرالات

FIDPER
 OUISLANE ، 50080، MEKNES

MAROC
شركة املديوي و املرابط  «شركة  

التضامن»
وعنوان مقرها االجت اعي: حي النصر 

دلب 10 زنقة 8 لقم 180 بالد 
زهنوني ويسالن  - 50080 مكناس 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.48791

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)27)يناير)2021

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 50 أحالم املرابط) )ة)) تفويت السيد)
حصة اجت اعية من أصل)50)حصة)
لفائدة السيد))ة))سناء)املرابط بتاليخ)

27)يناير)2021
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة السيدة أحالم املرابط)

من تسيير الشركة
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
إبراهيم) (: السيد) مساه ة  مبلغ 
املديوي)5000)دلهم.)و مبلغ مساه ة)

السيدة):))سناء)املرابط)5000)دلهم
على) ينص  الذي  (:7 لقم) بند 
مايلي:)عدد حصص السيد):)إبراهيم)
حصص) عدد  و  حصة  (50 املديوي)

السيدة):)سناء)املرابط)50)حصة
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على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 
مايلي:)تسير الشركة من طرف السيد)

:)إبراهيم املديوي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مالس) (02 بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2021)تحت لقم)1079.

339I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOBIMAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شالع مح د الخامس لقم 03 

الطابق الثاني  نيفرة ، 58000، 
 نيفرة املغرب

STE SOBIMAC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : كاف 
النسول املركز  نيفرة  - 58000 

 نيفرة املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.2823

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات) (STE SOBIMAC SARL
لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
اإلجت اعي كاف النسول املركز  نيفرة))
- 58000) نيفرة املغرب نتيجة لعدم)

الوصول للهدف.
و عين:

و) بولحى  ( مح د) السيد)ة))
عنوانه)ا))كاف النسول املركز  نيفرة))
)ة)) 58000) نيفرة املغرب ك صفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
كاف) وفي  (2022 أكتوار) (17 بتاليخ)
 58000 (- ( املركز  نيفرة) النسول 

 نيفرة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2022)تحت لقم)881.

380I

MIMOFID SARL AU

LATSIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MIMOFID SARL AU

82 حي مسرول 1 ت الة ، 12020، 

ت الة املغرب

LATSIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي  82 حي 

مسرول 1 ت الة  - 12000 ت الة  

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.129333

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

2022)تقرل حل) 29)شتن3ر) املؤلخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( (LATSIM الوحيد) الشريك 
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

 1 حي مسرول) (82 ( مقرها اإلجت اعي)

12000)ت الة))املغرب نتيجة) ت الة))-)

ل):)االزمة.

حي) (82 و حدد مقر التصفية ب)

ت الة)) ( (12000 (- ( ت الة) (1 مسرول)

املغرب.)

و عين:

الكرش)) ( سيدي مح د) السيد)ة))

 03 الشقة) (298 الرقم) عنوانه)ا)) و 

ت الة) االوداية  كيش  حي  (2 الطابق)

)ة)) املغرب ك صفي) ( ت الة) ( (10160

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

حي) (82 (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

مسرول)1)ت الة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بت الة)

2022)تحت لقم)9028.

381I

STE  FIDU  WHITE

HCT TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

HCT TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

تفوغالت حي سوق العيون سيدي 

ملوك - 65850 تاوليرت املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.1035

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)20)أكتوار)2022)تقرل حل)

 HCT(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (TRAV

اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 

العيون) سوق  حي  تفوغالت  طريق 

تاوليرت) (65850 (- ملوك) سيدي 

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االجت اعي.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي) العيون  سوق  حي  تفوغالت 

ملوك)-)65850)تاوليرت املغرب.)

و عين:

و) محجال  ( مح د) السيد)ة))

الحي) تازة  زنقة  (858 لقم) عنوانه)ا))

املغرب) تاوليرت  (65800 جديد)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

01)نون3ر) االبتدائية بتاوليرت))بتاليخ)

2022)تحت لقم)2022/853.

382I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE FATIAZ 

CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  SOCIETE FATIAZ CONFECTION 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي القدس 

3 بلوك 1 لقم 123  - 35000 تازة 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.5069

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل حل) (2022 يونيو) (09 املؤلخ في)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

   SOCIETE FATIAZ CONFECTION

مبلغ لأس الها)90.000)دلهم وعنوان)

 1 بلوك) (3 مقرها اإلجت اعي القدس)

لقم)123  - 35000)تازة املغرب نتيجة)

ل):)عدم وجود اي نشاط تجالي.

و حدد مقر التصفية ب القدس)

تازة) (35000  -   123 لقم) (1 بلوك) (3

املغرب.)

و عين:

و) القرطيط  ( عزوز) السيد)ة))

8)لقم) 1)مج وعة) عنوانه)ا))القدس)

املغرب ك صفي) تازة  (35000   136

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (20 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)890.

383I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MEGA MIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
MEGA MIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 
11 الطابق 8 إقامة أ م الرايع لقم 

112 تجزئة الصحراء 1 شالع مح د 
السادس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57579

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 MEGA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MIT
اشغال) ( ( (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة;)متاجرة.
الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة أ م الرايع لقم) (8 الطابق) (11
1)شالع مح د) 112)تجزئة الصحراء)

السادس)-)50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد حاجى عزيز):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عزيز  حاجى  السيد 

19)اقامة الباهية شالع االمير) ع الة)

ج) م  (11 الشقة) ( هللا) عبد  موالي 

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

ايت  دير)) إدليس  السيد 

 01 الشطر) ال3ركة  اقامة  عنوانه)ا))

ت الة) (12000  15 الشقة) في  ع الة 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8068.

388I

ste al moustakbal conseil

Art IKM Services
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

Art IKM Services شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 38 

شالع 208 عين قادوس حي املصلى 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

74435

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 Art (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IKM Services

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التنظيف-) متنوعة-اع ال  اع ال 

التداول.
 38 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
عين قادوس حي املصلى) (208 شالع)

فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة املصيبح اكرام)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة املصيبح اكرام عنوانه)ا))
فاس) ليراك  الحسني  حي  (8 بلوك)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املصيبح اكرام عنوانه)ا))
فاس) ليراك  الحسني  حي  (8 بلوك)

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8555.

385I

فيدو الفتح

SAFA WA LMARWA
شركة التوصية البسيطة

تفويت حصص

فيدو الفتح
29 زنقة 16 نون3ر ساحة واد املخازن 

م.ج ، 30000، فاس املغرب
SAFA WA LMARWA شركة 

التوصية البسيطة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
مكوال دكان لقم 2 شالع بيروت 

مونفلولي 2 - 30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.65069

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (10 في) املؤلخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))يوسف باجدي)

100)حصة اجت اعية من أصل)100 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبد املجيد)

باجدي بتاليخ)10)أكتوار)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوار) (12 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5809.

386I

JNJIM

JNJIM
إعالن متعدد القرالات

JNJIM

271 زنقة 17 حسنية شالع املقاومة 

، 28810، املح دية املغرب

JNJIM «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 17 زنقة  

حسنية شالع املقاومة ،  ، - 28810  

املح دية  املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)20)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

منير) جواد  من  حصة  (500 تفويت)

البيض الي كريم شطوح

على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 

مايلي:)تعين كريم شطوح مسير جديد)

للشركة مع جواد منير البيض

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

ذات) اال شركة  الشركة  تغيير شكل 

مسؤولية محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

نضام) اعت اد  تقرير  تم  عليه  بناء)

االعتبال) بعين  يا د  جديد  اسا�سي 

الشكل القانوني الجديد للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2390.

347I
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فيدو الفتح

TRANS ELFAROUQY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيدو الفتح
29 زنقة 16 نون3ر ساحة واد املخازن 

م.ج ، 30000، فاس املغرب
TRANS ELFAROUQY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 77 
شالع املحيط االطل�سي حي الرياض 
طريق سيدي حرازم 30000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.65069

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
الفالوقي) مراد  )ة)) السيد) تفويت 
500)حصة اجت اعية من أصل)500 
لضوان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الفالوقي بتاليخ)03)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (12 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8181.

388I

STE MOBIZCOM

موبيز كوم ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE MOBIZCOM
 N°9 LOT(BELLE(AIR(RESIDENCE

 LONGCHAMP, CHAMPS(DE
 COURSE(VN ، 30000، FES

MAROC
موايز كوم ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9 تجزئة 
الهواء الج يل إقامة لنكشن ملعب 
سباق الخيل فاس - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.44675

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة موايز)
كوم ش.م.م))مبلغ لأس الها)100.000 
 9 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
الج يل إقامة لنكشن) تجزئة الهواء)
 30000 (- ملعب سباق الخيل فاس)
إج اع) (: ل) نتيجة  املغرب  فاس 
الشركة وأعضاء)مجلس اإلدالة على)

التصفية..
9)تجزئة) و حدد مقر التصفية ب)
الج يل إقامة لنكشن ملعب) الهواء)
سباق الخيل))-)30000)فاس املغرب.)

و عين:
السيد)ة))أسان))ويدو و عنوانه)ا))
9)تجزئة الهواء)الج يل ملعب سباق)
الخيل))30000)فاس املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)9)تجزئة)
الج يل إقامة لنكشن ملعب) الهواء)

سباق الخيل)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8513.
389I

INFOPLUME

CCHM TRANS
إعالن متعدد القرالات

INFOPLUME
189 شالع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 لقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

CCHM TRANS  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: 7 زنقة 

العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 
السابع لقم 81 - 90000 طنجة 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.122407

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)07)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لل سير) الشركة  تسيير  مدة  ت ديد 
السيد داسلم عث ان ملدة)3)سنوات)

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املشترك) باألمضاء) مقيدة  الشركة 
الحساني) السيدة  الرحيد  للشريك 
الزهرة و املسير السيد داسلم عث ان

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
0

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (19 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)11674-258494.
350I

bemultico((بي ولتيكو

COMPLEXE ERRAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

bemultico  بي ولتيكو
لقم 106 شقة لقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

COMPLEXE ERRAHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
15 مكرل زنقة عقبة بن نافع املدينة 
الجديدة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.54687

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (26 في) املؤلخ 

املصادقة على):
السالم)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
السباعي))1.000)حصة اجت اعية من)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
مح د اتخيا بتاليخ)26)أكتوار)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)4047.
351I

bemultico((بي ولتيكو

COMPLEXE ERRAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

bemultico  بي ولتيكو
لقم 106 شقة لقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

COMPLEXE ERRAHA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
15 مكرل زنقة عقبة بن نافع املدينة 
الجديدة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.54687

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)26)أكتوار)2022)تم تعيين)
اتخيا) مسير جديد للشركة السيد)ة))

مح د ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)4047.
352I

N2M CONSEIL-SARL

CLEAN SOL NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
CLEAN SOL NETTOYAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 173, شالع 

موالي لشيد ميضال الدليوش - 
62253 الدليوش املغرب.



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21746

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.18039
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (19 في) املؤلخ 

املصادقة على):
الباز) اسامة  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))مريم)

الباشا بتاليخ)19)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)4676.

353I

NJ BUSINESS

ADRIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب لقم 19 الطابق 
التالث شالع عبد الكريم بنجلون 
املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
ADRIR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 3 
حي الجديد لقم 993 زواغة العليا  - 

30000 فاس  املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.59379

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 993 لقم) الجديد  حي  (3 «الطابق)
زواغة العليا))-)30000)فاس))املغرب)
حي) (6 املبنى) (53 لقم) (2 «املحل) إلى) (»
فاس)) (30000 (- ( العليا) غريو زواغة 

املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8551.

358I

كافجيد

SOMIDOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدال البيضاء 

املغرب
SOMIDOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 11زنقة 
جولج ساند املعاليف - 20200 

البيضاء املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.73929

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (8.600.000»
«1.800.000)دلهم»)إلى)«6.000.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)
مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888985.
355I

اعالنات الشركات

Sté  TESPRO  SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE(TESPRO  SARL(AU
AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ذات) شركة  تأسيس  تم 
املحدودة  صائصها) املسؤولية 
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  كالتالي:)

 2022/10/21
 Sté  TESPRO  SARL(:(التس ية(

AU
شراء) و  بيع  االجت اعي:) الهدف  (

قطع الغيال،)االستيراد و التصدير.)

طابق اول بلوك) توطين/) املقر:) (-
اكادير8169/  الدا لة  حي  (15 س)

الدا لة اكادير.))
دلهم) (100.000,00 املال) -لأس 
حصة اجت اعية) (1000 مقس ة الى)
للحصة) دلهم  (100.00 فئة) من 
السيدة) (: كالتالي) مقس ة  ( الواحدة)
حصة) (1000 ( صوفيا) سيدولنكو 

اجت اعية
-التسيير:)يعهد بتسيير الشركة الى)
السيدة سيدولنكو صوفيا ملدة غير)

محدودة.
-املدة)99)سنة).))

-لقم السجل التجالي:)53855
باملحك ة) القانوني  اإليداع 
 07/11/2022 يوم) اكادير  التجالية 

تحت لقم)119158.   
356I

اعالنات الشركات

DIAMANT BEAUTY
إعالن متعدد القرالات

DIAMANT BEAUTY «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 13 
بيس شالع مح د بوفوس تلبولجت 

- 80000 اكادير املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.39075

 DIAMANT تغيير في شركة -
 BEAUTY

- محضر الج ع العام االستثنائي
في) محرل  عرفي  عقد  ب وجب  (*
2022،تم) أكتوار) (19 بتاليخ) أكادير 
لشركة) االستثنائي  العام  الج ع 
بتعيين)) املتعلق  و  بوتي،) ديامان 
مسيرة) الحدادي  فتيحة  السيدة 
(– (. في سنتين) للشركة ملدة محددة 
التجالي) االجت اعي  التوقيع  منح 
تصفيف) و  الج الي  لالستغالل 
الشعر.-)منح التوقيعات االجت اعية)
و املصرفية و اإلدالية و الصالحيات)
الكاملة للسيد بونكولسو كاي دانيال)
بول) مالي  بيير  ساملون  السيد  و 
مسيرين للشركة ملدة غير محددة في)

توقيعات منفصلة.-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 ( بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم))119108. 

357I

اعالنات الشركات

 OSUSHI ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة OSUSHI ش.م.م 

تأسيس شركة

في) محرل  عرفي  عقد  ب وجب 

تم) (، (2022 أكتوار) (28 اكادير بتاليخ)

إنشاء)القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة والبيانات هي على)

 .OSUSHI(:النحو التالي)-)االسم

تكاديرت) دوال  االجت اعي:) املقر 

نعبدو دلالكة اكادير.)

نشاط الشركة):)مطعم مقهى.

تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابتداء)من تاليخ تأسيسها.)

االجت اعي:) الرأس ال 

دلهم) ألف  )100.000٫00)مائة 

حصة) ((1000( ألف) على  مقس ة 

للحصة) دلهم  ب ائة  اجت اعية 

يتناسب) ب ا  شريك  كل  إلى  تنسب 

السيد:) يلي  ك ا  وهي  اشتراكاته  مع 

)500حصة) (( شرفاوي) الحسين 

حيتي)) وسيم  السيد  و  اجت اعية 

)500))حصة اجت اعية.)

التسيير السيد:)الحسين شرفاوي)

و السيد وسيم حيتي مسيرين بتوقيع)

مشترك ملدة غير محدودة.)

 1 من) االجت اعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجن3ر.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية باكادير بتاليخ)07)نون3ر2022  

لقم التسجيل) (119172 ( تحت لقم)

بالسجل التجالي هو):)53473.

358I
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اعالنات الشركات

PICNIC BY SOYA ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة PICNIC BY SOYA ش.م.م 
تأسيس شركة

في) محرل  عرفي  عقد  ب وجب 
2022)،)تم) 28)أكتوار) ( اكادير بتاليخ)
إنشاء)القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة والبيانات هي على)
 PICNIC BY االسم:) (- التالي) النحو 

 .SOYA
تكاديرت) دوال  االجت اعي:) املقر 

نعبدو دلالكة اكادير.)
نشاط الشركة):)الترفيه و النزهات.
تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابتداء)من تاليخ تأسيسها.)
االجت اعي:) الرأس ال 
دلهم) ألف  )100.000٫00)مائة 
حصة) ((1000( ألف) على  مقس ة 
للحصة) دلهم  ب ائة  اجت اعية 
تنسب إلى كل شريك ب ا يتناسب مع)
يحي) السيد:) يلي  ك ا  اشتراكاته وهي 
و) اجت اعية  )500حصة  (( العاقل)
)500))حصة) ( :)س ية نعيم) السيدة)

اجت اعية.)
التسيير السيد:)يحي العاقل))مسير)

بتوقيع وحيد ملدة غير محدودة.)
 1 من) االجت اعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجن3ر.)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) باكادير  التجالية 
لقم) (119174 ( لقم) تحت  ( (2022
(: هو) التجالي  بالسجل  التسجيل 

.53475

359I

FLASH ECONOMIE

 AMACHKI UNIVERS
BÂTIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 sté AMACHKI UNIVERS»
»BÂTIMENT SARLAU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الواحد   

I- ب قت�سى عقد عرفـي مؤلخ في 29 

شتن3ر 2022 تم اإليداع القانوني 

باملحك ة التجالية بالدال البيضاء 

يوم 28 اكتوار 2022 تحت لقم 

882993  لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الواحد « 

 AMACHKI UNIVERS BÂTIMENT

SARLAU» وذات امل يزات التالية»

 sté AMACHKI ( ( ( (: التس ية) (*

 UNIVERS BÂTIMENT

 SARLAU

*)الهدف):

تجديد الواجهات وتركيب الزجاج

)تخطيط املباني)

)أع ال البناء)املتنوعة

)أع ال تسرب املياه

النجالة العامة,)السباكة,)الكهرااء,)

وأع ال الصباغة والزجاج

*)املقر االجت اعي):)لقم)8)شالع)83 

الطابق)3)حي طالق سيدي ال3رنو�سي)

الدال البيضاء.)

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)

تأسيسها النهائي.

(: االجت اعي) الرأس ال  (*

في))) ( محدد) االجت اعي  الرأس ال 

100.000,00دلهم لفائدة):

 1000 امشكي) هللا  عبد  (•

( ( حصة)

تبتدئ) (: االجت اعية) السنة  (*

يناير) فاتح  من  االجت اعية  السنة 

وتنتهي في)31)دجن3ر.

تم تعيين السيد عبد) (: التسيير) (*

غير) ملدة  وحيد  مسير  امشكي  هللا 

محدودة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجالية) املحك ة  لدى  التجالي 

اكتوار) (28 بتاليخ) (، البيضاء) بالدال 

2022)تحت لقم)559659.

ملخص قصد النشر

360I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 GUIDE MUTUELLE
SOLUTIONS SAS
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
ع الة أهضال – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

 GUIDE MUTUELLE  »
»SOLUTIONS SAS

 RUE LOUIS 66/Siège(social : 62
 AMPERE -93330 NEUILLY(SUR

 MARNE
RCS(BOBIGNY 511569865

العام) الج ع  عقد  ب قت�سى 
االستثنائي بتاليخ)27/09/2022)قرل)
 GUIDE (» لشركة) الوحيد  الشريك 
  »MUTUELLE SOLUTIONS SAS
مايلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 SUCCURSALE DE(تحويل فرع*((
 LA SOCIETE ETRANGERE GUIDE
  MUTUELLE SOLUTIONS SAS
من):)بلوك)25)شالع تطوان لقم)133 
مكتب لقم)5)و)6),الطابق الثالث الحي)
الطابق االل�سي) املح دي اكادير إلى:)
69)شالع ا نوش اح د اولحاج) لقم)

اكادير.
اإليداع) تـم  ( القـانــونــي:) اإليداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاليخ) بأكادير  التجالية  املحكـ ـة 

21/10/2022)تحت لقم.118915
تم التعديل في) السجل التجالي:)
التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 
تحت) ( (21/10/2022 بتاليخ) بأكادير 

لقم)8080.
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
361I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

NAMADOR  SARL
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
ع الة أهضال – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

»NAMADOR  SARL  »

املقـر االجتـ ـاعي: لقم 602 ع الة 

تيفاوين D2 9 أكادير

السجل التجالي لقم : 38221

العام) الج ع  عقد  ب قت�سى 

بين) (25/10/2022 االستثنائي بتاليخ)
تقرل) («NAMADOR SARL» شركاء)

مايلي):)))))))

)تفويت الحصص االجت اعية:)))

فوتت السيدة ليفي سعيدي) ( (- ( (

الى) اجت اعية  حصة  (500 حياة)

السيد حرمة يسين)

تنقيح القانون األسا�سي))للشركة.)))

االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاليخ) بأكادير  التجالية  املحكـ ـة 

08/11/2022)تحت لقم119197

تم التعديل في) السجل التجالي:)

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

تحت) بتـاليخ08/11/2022) بأكادير 
لقم)8823

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

362I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

PROFILMAR SARL
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

ع الة أهضال – الطابق االول ملتقى 
زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 

الصناعي اكادير

» PROFILMAR SARL  »

املقـر االجتـ ـاعي: لقم 12 شالع 

املقاومة الحي الصناعي أكادير

السجل التجالي لقم : 15327

العام) الج ع  عقد  ب قت�سى 

  07/10/2022 بتاليخ) االستثنائي 

(» لشركة) الوحيد  الشريك  قرل 

PROFILMAR SARL)«))مايلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

للشركة) االجت اعي  املقر  تغيير 

الصديق) ابواكر  دلب  (C بلوك) إلى 

اغروض بنسركاو اكادير)))

تنقيح القانون األسا�سي))للشركة.)
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االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاليخ) بأكادير  التجالية  املحكـ ـة 

03/11/2022))تحت لقم119129  

تم التعديل في) السجل التجالي:)

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

تحت) ( (03/11/2022 بتـاليخ) بأكادير 

لقم)8330
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

363I

cabinet idrissi

 STE IMMOBILIERE

 BADAHMANE ET DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

 STE IMMOBILIERE

 BADAHMANE ET DE TRAVAUX

DIVERS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 88 

قطعة الزيتون شالع بيروت طريق 

اي وزال  - 30000 فاس املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.47923

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 يوليوز) (16 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من) أي  دلهم») (5.900.000»

 6.000.000» إلى) دلهم») (100.000»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)2803/22.

368I

STE AYAD CONSULTING SARL

AHLA MEDIA
إعالن متعدد القرالات

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME(ETAGE(APPT(N°9 ،
60000، OUJDA(MAROC

AHLA MEDIA «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 
سيدي يحيى تجزئة الجيال 1 و 2 

الطابق الثاني شقة لقم 3 - 60000 
وجدة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.36885
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)17)غشت)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
 1 طريق سيدي يحيى تجزئة الجيال)

و2)الطابق الثاني شقة لقم)3
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بشكل) مهدي  افشكو  السيد  بعطي 
غير قابل للنقض ب وجب الض انات)
ش وال) ( االكثر) والقانونية  الواقعية 
افشكو) السيدة  لصالح  ( سهم) (100
للسهم) دلهم  (100 ب) جهاد.يقدل 

الواحد
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات السؤولية املحدودة)
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 100 مهدي) افشكو  السيد  تفويت 
حصة للسيدة افشكو جهاد من اصل)

900)حصة
بند لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجت اعي)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (18 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1613.

365I

Fiducia Agency Khouribga

GB CREATIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Fiducia Agency Khouribga

82 شالع موالي يوسف شقة 66 ، 

25000،  ريبكة املغرب

GB CREATIS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 3 زنقة بئر 

الحلو حي املسيرة - 25000  ريبكة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.5181

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 02)شتن3ر) املؤلخ في)

بركة) مسير جديد للشركة السيد)ة))

نبيل ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاليخ)19)شتن3ر)

2022)تحت لقم)707.

366I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TSIAN FISH
شركة املساه ة
تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب

TSIAN FISH شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 652 

شالع املجازل حي السالم - 73000 

الدا لة املغرب.

تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.383

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2019 نون3ر) (07 في) املؤلخ 

املصادقة على):
 CHEN WEIYI )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (528
 LI 12.130)حصة لفائدة))السيد))ة))

YOUYAN)بتاليخ)22)نون3ر)2019.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
شتن3ر)2022)تحت لقم)1588/2022.

367I

KHM CONSULTING

 INDUSTRIAL EXCELLENCE
CONSULTING GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدال البيضاء املغرب
 INDUSTRIAL EXCELLENCE

CONSULTING GROUP  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 17 

ساحة شالل نيكول الشقة 2 الطابق 
7 - 20360 الدال البيضاء املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.306891
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 شتن3ر) (15 في) املؤلخ 
 INDUSTRIAL EXCELLENCE حل)
شركة) ( (CONSULTING GROUP
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ لأس الها)10.000)دلهم)
17)ساحة) وعنوان مقرها اإلجت اعي)
 -  7 الطابق) (2 الشقة) نيكول  شالل 
الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20360

النعدام النشاط.
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و عين:
و) بالمين  ( اح د) السيد)ة))
الطابق3  امي ة  اقامة  عنوانه)ا))
الشقة)6)الوئام االلفة)20202)الدال)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)15)شتن3ر)2022)وفي)17)ساحة)
 -  7 الطابق) (2 الشقة) نيكول  شالل 

20360)الدال البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880889.
368I

ste consulting dir SNC 

TIGRIGRA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste consulting dir SNC
 24AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH ،

51000، الحاجب املغرب
TIGRIGRA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

الكائنة بدوال ايت علي ابوهو ج اعة 
لقصير عين تاوجدات - 51100 عين 

تاوجدات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

57219
 31 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TIGRIGRA TRAVAUX
تأسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شركة.
شقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الكائنة بدوال ايت علي ابوهو ج اعة)
51100)عين) (- لقصير عين تاوجدات)

تاوجدات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املهدي  مح د  السيد 

لحسن) ايت  ابوهو  علي  ايت  دوال 

الحاجب) القصير  ج اعة  ايوسف 

51000)الحاجب املغرب.

حي) السيد لضا اعالبو عنوانه)ا))

عين تاوجدات) (129 02لقم) القدس)

51100)عين تاوجدات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املهدي  مح د  السيد 

لحسن) ايت  ابوهو  علي  ايت  دوال 

الحاجب) القصير  ج اعة  ايوسف 

51000)الحاجب املغرب

حي) السيد لضا اعالبو عنوانه)ا))

عين تاوجدات) (129 02لقم) القدس)

51100)عين تاوجدات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن3ر) (20 بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)3801.

369I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

CHIA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب

CHIA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي واد 

الشياف شالع تفاليتي لقم 280 - 

73000 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
22865

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 CHIA (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.INVEST
تجالة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األس اك بالج لة.
باالستيراد) يقوم  أس اك  تاجر  (-

والتصدير)؛
ومعالجة) وتج يد  تسويق  (-
املأكوالت) منتجات  ج يع  وتصدير 

البحرية..
واد) حي  (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 -  280 لقم) تفاليتي  شالع  الشياف 

73000)الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد  ليهن براي):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) براي  السيد  ليهن 
 73000  280 لقم) الشياف  واد  حي 

الدا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) براي  السيد  ليهن 
 73000  280 لقم) الشياف  واد  حي 

الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (28

.1754/2022
370I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

HOTEL ELBACHIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 
صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب
HOTEL ELBACHIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الوالء لقم 21 - 73000 الدا لة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

22913
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HOTEL ELBACHIR
غرض الشركة بإيجاز):)-)الفنادق)

واإلقامة.
-)تشغيل وإنشاء)وإدالة املعسكرات)

والنزل واملوتيالت والبناغل)؛
-)تشغيل وإدالة وتأجير وشراء)وايع)
أو غير منقولة) أي م تلكات منقولة 
أو) السياحية  أو  التجالية  لألغراض 
أو) املساكن  أو  )الفنادق  السكنية)
قرى العطالت أو النزل أو املعسكرات)
ندوات) مؤسسات  أي  أو  األكواخ  أو 

أ رى.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الدا لة) (73000  -  21 لقم) الوالء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الزفاطي) يحظيه  مح د  السيد 
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دلهم) (100 بقي ة) حصة  (100   :
للحصة.

 150 ( (: السيدة فاط تو الزفاطي)
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 150 ( (: الزفاطي) سلوى  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 150 ( (: الزفاطي) املنى  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 150 ( (: الزفاطي) مريم  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 150 ( (: الزفاطي) عزيزة  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة سلم بوها الزفاطي):))150 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الزفاطي) يحظيه  مح د  السيد 
 21 لقم) الوالء) شالع  عنوانه)ا))

73000)الدا لة املغرب.
الزفاطي) فاط تو  السيدة 
عنوانه)ا))حي الوحدة)1)بلوك)39)لقم)

7  73000)الدا لة املغرب.
السيدة سلوى الزفاطي عنوانه)ا))
شالع الوالء)لقم)21 73000)الدا لة)

املغرب.
عنوانه)ا)) الزفاطي  املنى  السيدة 
حي موالي لشيد شالع الوالء)لقم)21  

73000)الدا لة املغرب.
الزفاطي عنوانه)ا)) السيدة مريم 
الدين) صالح  شالع  (01 القسم) حي 
الدا لة) (73000  07 لقم) االيوبي 

املغرب.
السيدة عزيزة الزفاطي عنوانه)ا))
الدين) صالح  شالع  (01 القسم) حي 
الدا لة) (73000  07 لقم) االيوبي 

املغرب.
الزفاطي) بوها  سلم  السيدة 
شالع) لشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
الدا لة) (73000   21 لقم) الوالء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الزفاطي) يحظيه  مح د  السيد 
 21 لقم) الوالء) شالع  عنوانه)ا))

73000)الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (26

.1785/2022

371I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAXI GHRISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب

TAXI GHRISS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املنتزه 

لقم 108 - 73000 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

22957

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 TAXI (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GHRISS

مشغل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيالة أجرة.

عنوان املقر االجت اعي):)حي املنتزه)

لقم)108 - 73000)الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

غريس) السالم  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
غريس) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي املنتزه لقم)108  73000 

الدا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
غريس) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي املنتزه لقم)108  73000 

الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
أكتوار) (18 تحت لقم) (2022 أكتوار)

.2022

372I

RIM FINANCIAL

 Go   جو طونطال برا
dentalpara

إعالن متعدد القرالات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدال 
البيضاء املغرب

   Go dentalpara   جو طونطال برا
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: سيدي 

مومن السالم 2 اهل الغالم  تجزئة 1 
ج ح 2 اقامة  ح محل 74  - 20830 

الدال البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.507049

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)15)غشت)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على الشريك الجديد السيد)
حصة) (250 وتفويت) دامي  مح د 
امين لوحي الى) ( اجت اعية من طرف)

السيد مح د دامي)

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
امين) السيد  استقالة  على  املوافقة 

لوحي من مهامه ك سير للشركة)
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل))القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الرس ال االجت اعي
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص االجت اعية
على) ينص  الذي  (:15 لقم) بند 

مايلي:)تس ية املسير
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883288.
373I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE AKHAOUAYNE
QUINCAILLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 81

OUJDA MAROC
 STE AKHAOUAYNE

QUINCAILLERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 13 زنقة 
6 طريق عين بني مطهر تجزئة ابن 
 لدون - وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.20417

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2016 نون3ر) (15 في) املؤلخ 
 STE AKHAOUAYNE حل)
ذات) شركة  (QUINCAILLERIE
لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دلهم  (20.000
6)طريق عين بني) 13)زنقة) اإلجت اعي)
(- وجدة) (- ابن  لدون) تجزئة  مطهر 
لعدم) نتيجة  املغرب  وجدة  (60000

تحقيق الهدف التجالي.
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و عين:
و) العسري  ( العيد) السيد)ة))
6)طريق عين بني) زنقة) (13 عنوانه)ا))
وجدة) (- ابن  لدون) تجزئة  مطهر 
)ة)) ك صفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
زنقة) (13 وفي) (2016 نون3ر) (15 بتاليخ)
ابن) تجزئة  مطهر  بني  عين  طريق  (6
وجدة) (60000 (- وجدة) (-  لدون)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن3ر) (27 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2016)تحت لقم)1551.
374I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

STE BENJELLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 
صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب
STE BENJELLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

قنيطرة لقم 01 املسيرة 3  - 73000 
الدا لة املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.1159

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (28 في) املؤلخ 

املصادقة على):
الح يد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (5.000 قنديلة) ( قنديلة)
حصة) (5.000 أصل) من  اجت اعية 
قنديلة) سعيد  )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاليخ)28)شتن3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (28

.1800/2022
375I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 VISITE TECHNIQUE
DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 
صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب
 VISITE TECHNIQUE DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الصناعي تجزئة لقم 18 - 73000 
الدا لة املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.5705

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (28 في) املؤلخ 

املصادقة على):
واسو) ( مح د) )ة)) تفويت السيد)
100)حصة اجت اعية من أصل)600 
الحسين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

واسو بتاليخ)28)شتن3ر)2022.
ابراهيم واسو) )ة)) تفويت السيد)
150)حصة اجت اعية من أصل)800 
الحسين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

واسو بتاليخ)28)شتن3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (11

.1631/2022
376I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BELARBI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 
صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب
BELARBI FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

العركوب لقم 01-7724 شالع 

العركوب لقم 7724-01 73000 

الدا لة املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.18185

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 شتن3ر) (23 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 BELARBI الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (FISH

اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 

7724-01)شالع) شالع العركوب لقم)

 73000  01-7724 لقم) العركوب 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  الدا لة 

تحقيق الهدف.

شالع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 73000  -  01-7724 لقم) العركوب 

الدا لة املغرب.)

و عين:

السيد)ة))التهامي))الوزاني التهامي و)

عنوانه)ا))فيال لقم)85)تجزئة حدائق)

 30000 ( البديع طريق عين الشقف)

فاس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (07

.1611/2022

377I

STE SUD EST GESTION SARL

STE TIYADRINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL

لقم 06 الع الة 99 شالع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 

املغرب

STE TIYADRINE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 80 - 86 

زنقة 80 الطابق االول كردميت 

تنجداد - 52600 تنجداد املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.18039

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (STE TIYADRINE TRAVAUX

وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

 80 زنقة) (86  -  80 مقرها اإلجت اعي)

(- تنجداد) كردميت  االول  الطابق 

(: ل) نتيجة  املغرب  تنجداد  (52600

عدم مزاولة اي نشاط.

 86 -  80 و حدد مقر التصفية ب)

كردميت) االول  الطابق  (80 زنقة)

تنجداد)-)52600)تنجداد املغرب.)

و عين:

و) باعدي  ( اح د) السيد)ة))

تنجداد) كردميت  قصر  عنوانه)ا))

املغرب) تنجداد  (52600 كل ي ة)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاليخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)850/2022.

378I
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ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MACHNANE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب

MACHNANE CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

ادلال صطوف لقم -31 حي املطال -  - 

73000 الدا لة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.7245

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)11)أكتوار)2022)تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

مشنان الشيخ ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (17

.1698/2022

379I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

CONGELATION AL KHALIJS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب

 CONGELATION AL KHALIJS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي املنطقة 
الصناعية  - 73000 الدا لة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.417

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (25 في) املؤلخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل) بالج لة.) األس اك  تجالة 

البضائع لحساب الغير..
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (27

.1793/2022
380I

SOCIETE RKF CONSULTING

CARROSSERIE AYMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 LOT MOULIN IDRISSIA 13
 ATLAS(ET 5 BUREAU 23 ،

30000، FES(MAROC
CARROSSERIE AYMAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي ع الة بن مو�سى 
الغواش 2 فاس - 30000  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
73151

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CARROSSERIE AYMAN
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهياكل واملقطولات.
عنوان املقر االجت اعي):)شالع عبد)
مو�سى) بن  ع الة  الخطابي  الكريم 
فاس) ( (30000 (- فاس) (2 الغواش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد شهيد عبد الفتاح):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد شهيد عبد الفتاح):)1000 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الفتاح) عبد  شهيد  السيد 
فاس) ( (30000 فاس) ( عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الفتاح) عبد  شهيد  السيد 
عنوانه)ا)))فاس)30000))فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)3568.
381I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

STE BENJELLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 
صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب
STE BENJELLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي زنقة 

قنيطرة لقم 01 املسيرة 3  - 73000 
الدا لة.

تحويل الشكل القانوني للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.1159

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)28)شتن3ر)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (28

.1800/2022

382I

ائت انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

STE BENJELLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شالع العركوب لقم 7724-01 

صندوق ال3ريد لقم 186، 73000، 

الدا لة املغرب

STE BENJELLA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

قنيطرة لقم 01 املسيرة 3  - 73000 

الدا لة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.1159

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 28)شتن3ر) املؤلخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

قنديلة سعيد))ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

لقم) تحت  (2022 أكتوار) (28

.1800/2022

383I
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PREMIUM FINANCE

SO HOUSE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SO HOUSE MAROC  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
3 الطابق الثاني لقم 951 تجزئة 

املسال طريق آسفي - 80000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130185

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 SO (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HOUSE MAROC
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسييرالعقالات.
شقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم)3)الطابق الثاني لقم)951)تجزئة)
املسال طريق آسفي)-)80000)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
: كونسيلتينك) سوما   الشركة 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

كونسيلتينك) سوما  الشركة 
سينا)) ابن  شالع  (218 عنوانه)ا))

20000)الدالالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) والشيخ  سليم  السيد 
 95100 ( ( مهييل) ست  غ  ب  (17

الجنتاي فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
28)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180853.
388I

FOUZMEDIA

MASKY-ELECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MASKY-ELECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 18 شالع 
املنصول الدهبي مكتب لقم 3 ع الة 
فيكيك - 18000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
65903

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MASKY-ELECT
كهراائي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

18)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)

3)ع الة) املنصول الدهبي مكتب لقم)

فيكيك)-)18000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) علي  املسكيني  السيد 

الرقم)3326)أ قطاع)8)قصبة مهدية)

18000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) علي  املسكيني  السيد 

8)قصبة مهدي) 3326)أ قطاع) الرقم)

18000)القنيطرة))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تحت لقم)-.

385I

KAMAR BENOUNA

SPOTTER  ش م م
إعالن متعدد القرالات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 38

20160، Casablanca(MAROC

SPOTTER  ش م م  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 165 شالع 

الزلقطوني الطابق التاسع الرقم 92 

- 20030 الدالالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.888685

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)17)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

)الزيادة في لاس ال) قرل الج ع العام)

ب بلغ))6.700)دلهم)))لجلب)60.000 

دلهم الى)66.700)دلهم)

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على شريك جديد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)843717.
386I

PRIMOCAP

PRIMOCAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIMOCAP
 D  إقامة السفير بن عائشة ع الة

الطابق الثاني لقم 13، شالع السفير 
بن عائشة ، 2290، الدال البيضاء 

املغرب
PRIMOCAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  إقامة 

السفير بن عائشة ع الة  D الطابق 
الثاني لقم 13، شالع السفير بن 
عائشة  - 2290 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

560903
 03 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PRIMOCAP
غرض الشركة بإيجاز):)1/)منعش)

عقالي
2/)أشغال البناء.

إقامة) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (D ( السفير بن عائشة ع الة)
بن) السفير  شالع  (،13 لقم) الثاني 
عائشة))-)2290)الدال البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 
7.192.000)دلهم،)مقسم كالتالي:

 35960 (: السيد السو�سي مح د)
بقي ة)100)دلهم.

 35960 (: السيد السو�سي بوزيان)
بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السو�سي مح د عنوانه)ا))
إقامة) السجل ا�سي،) الدكتول  شالع 
 3 الشقة) (2 الطابق) اإلس اعيلية 
البيضاء) الدال  (20330 بولكون)

املغرب.
السيد السو�سي بوزيان عنوانه)ا))
زنقة)10)لقم)11)بولو))20150)الدال)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السو�سي مح د عنوانه)ا))
إقامة) السجل ا�سي،) الدكتول  شالع 
 3 الشقة) (2 الطابق) اإلس اعيلية 
البيضاء) الدال  (20330 بولكون)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888661.
387I

KHM CONSULTING

TRANSILIENCE INSTITUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدال البيضاء املغرب
  TRANSILIENCE INSTITUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
الدالالبيضاءـ  29 زنقة بابوم الطابق 

الثامن الشقة لقم 36 - 20000 
الدالالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.880039

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 يوليوز) (29 في) املؤلخ 

املصادقة على):
هشام) موالي  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (100 كنون)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
يوليوز) (29 اح د بنعبجي بتاليخ) )ة))

.2022
تفويت السيد))ة))لوانة مونى)100 
 1.000 أصل) من  اجت اعية  حصة 
اح د) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بنعبجي بتاليخ)29)يوليوز)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888328.
388I

PREMIUM FINANCE

kelvion
إعالن متعدد القرالات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

kelvion «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: شقة 
لقم 16 ع الة ف218 ع لية النجد 
طريق سيدي غانم - 80000 مراكش 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.103393

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
مايلي:)بيع السيد الطبيب عبد العزيز)
شركة) في  ي لكها  حصة  (1000 ل)
السيد) لصالح:) ش.م.م،) «كلفيون»)
عبد) فاتحي  )والسيد  أمين) فاتحي 
النحو) على  ذلك  تم  الصادق  . وقد 

العزيز) عبد  الطبيب  التالي  : السيد 
500)حصة للسيد))فاتحي أمين.)   يبيع)
500)حصة للسيد فاتحي عبد)  و يبيع)
يتكون لأس) الصادق   ونتيجة لذلك،)
1000))حصة بقي ة) مال الشركة من)
قدلها)100)دلهم مخصصة للشركاء)
على النحو التالي  500  حصة للسيد)
و)) 500       حصة للسيد) ( فاتحي أمين . ))

فتحي عبد الصادق  . 
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد الطبيب عبد العزيز)

من تسيير الشركة.)
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
والسيد) أمين  فاتحي  السيد    . تعيين 
فاتحي عبد الصادق مسيرين للشركة)
لفترة غير محدودة  . ستكون الشركة)
)ملزمة بالتوقيع الوحيد))للسيد فاتحي)
عبد) فاتحي  السيد  توقيع  أو  أمين 

الصادق)،)وهذا لفترة غير محدودة  . 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
سي ا) وال  السالية  للقوانين  تخضع 
الظهير الشريف لقم)39-11-1)املؤلخ)
في)29)ج ادى ار رة)1832 )2)يونيو)
 28-10 بإصدال القانون لقم) ((2011
 5-96 لقم) للقانون  واملت م  املعدل 
املسؤولية) ذات  بالشركة  املتعلق 

املحدودة
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
يقدم الشركاء) ( املساه ات النقدية:)
نقدية) مساه ة  أس اؤهم  التالية 
السيد) (- ( التالية:) باملبالغ  للشركة 
فاتحي أمين)50000.00)دلهم)-)السيد)
 50000.00 ( الصادق) عبد  فاتحي 

دلهم
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 (100,000( ب بلغ) املال  لأس  يحدد 
مائة ألف دلهم)  . وهي مقس ة إلى ألف)
 (100( مائة) بقي ة  حصة  ((1000(
تح ل األلقام من) )دلهم لكل حصة،)
1)إلى)1000)حصة،)مدفوعة بالكامل)

وتخصص للشركاء)على النحو التالي:  
حصة     (500 ( ( أمين) فاتحي   السيد 
 500 ( الصادق) عبد  فاتحي  السيد 

حصة)   مج وع))1000)حصة) 
على) ينص  الذي  (:13 لقم) بند 
مايلي:)يتم تعيينهم ك سيرين للشركة)
السيد فاتحي أمين والسيد فاتحي عبد)
وهذا لفترة غير محدودة.   (، الصادق)
فاتحي) والسيد  أمين  فاتحي   السيد 
عبد الصادق يعلنان قبول مهامه ا)
ولن يقعا تحت أي تعالض أو حظر أو)

)مصادلة ينص عليها القانون  .  
على) ينص  الذي  (:16 لقم) بند 
ملزمة) الشركة  ستكون  مايلي:)
بالتوقيع الوحيد))للسيد فاتحي أمين)
أو توقيع السيد فاتحي عبد الصادق)،)

وهذا لفترة))غير محدودة  . 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)140971.
389I

KHM CONSULTING

TRANSILIENCE INSTITUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدال البيضاء املغرب
  TRANSILIENCE INSTITUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
الدالالبيضاءـ  29 زنقة بابوم الطابق 

الثامن الشقة لقم 36 - 20000 
الدالالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.880039
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم)) (2022 يوليوز) (29 في) املؤلخ 
الحالي) االجت اعي  املقر  ( تحويل)
29)زنقة) ـ) للشركة من)«الدالالبيضاء)
لقم) الشقة  الثامن  الطابق  بابوم 
املغرب») الدالالبيضاء) (20000  -  36



21755 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

موليير،) زنقة  (6 ـ) «الدالالبيضاء) إلى)

 20100 (- املد ل االول حي الراسين)

الدالالبيضاء))املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888328.

390I

مكتب الدلاسات القانونية والجبائية

MAROCSOL ETUDES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

مكتب الدلاسات القانونية 

والجبائية

63، شالع الكولنيش الع الة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدال البيضاء 

املغرب

MAROCSOL ETUDES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 219، 

تقاطع شالع الزل قطوني و شالع 

ابراهيم الروداني الرقم 13، 

املعاليف - 20000  الدالالبيضاء    

املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.180.101

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)26)ف3راير)2019)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

و) قطوني  الزل  شالع  تقاطع  (،219»

(،13 الرقم) الروداني  ابراهيم  شالع 

الدالالبيضاء)))) ( (20000 (- املعاليف)

تقاطع) بولكون،) «حي  إلى) املغرب»)

زنقة عين اللوح و زنقة االيوبي الطابق)

البيضاء)) الدال  (20000 (- الثاني)

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2019)تحت لقم)714136.

391I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE PARAPHARMACIE LES
URGENCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 81

OUJDA MAROC

 STE PARAPHARMACIE LES

URGENCES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 17 زنقة 

الرازي - وجدة - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

39977

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف3راير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 STE PARAPHARMACIE LES

.URGENCES

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

شبه الصيدلية.

 17 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
60000)وجدة) (- -)وجدة) زنقة الرازي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بنعي�سى مح د) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بنعي�سى مح د عنوانه)ا)) السيد 

17)زنقة الرازي)-)وجدة)60000)وجدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

بنعي�سى مح د عنوانه)ا)) السيد 

17)زنقة الرازي)-)وجدة)60000)وجدة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن3ر) (26 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1868.

392I

RIAN MFADDAL

LACHIRI IMPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

RIAN MFADDAL

 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،

90000، TANGER(MAROC

LACHIRI IMPORT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي حي اللة 

الشافية زنقة 9 لقم 3 - 90000 

طنجة  املغرب.

تغيير نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.24371

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تغيير) 11)أكتوار) املؤلخ في)

نشاط الشركة من)«استيراد وتصدير)

إلى) التنظيف») ومنتجات  املنظفات 

املواد) وتوزيع  وتسويق  «-استيراد 

الخام ومستلزمات املالبس.

ج يع) وتجهيز  وتصنيع  -تصنيع 

املالبس.».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12653.

393I

KHM CONSULTING

 AGENCE INDUSTRIELLE
MAROCAINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدال البيضاء املغرب
 AGENCE INDUSTRIELLE
MAROCAINE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي طنجةـ  7 
زنقة فالزكيز - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.189
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)05)أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد)ة)))بريشة))

عث ان ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (20 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258552.
398I

RIYOU SAC SNC

ريوصاك
شركة التضامن

قفل التصفية

RIYOU SAC SNC
 N°990 HAY(JAOUHARA(SIDI

 KACEM ، 16000، SIDI(KACEM
MAROC

ليوصاك شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 

جوهرة لقم 990 سيدي قاسم - 
16000  سيدي قاسم املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.27621
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (08 في) املؤلخ 
التضامن مبلغ) حل ليوصاك شركة 
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وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
لقم) جوهرة  حي  اإلجت اعي  مقرها 
990)سيدي قاسم)-)16000))سيدي)
قاسم املغرب نتيجة لقرال من السيدة)
لتوقف) لاجع  وهذا  دلويش  لشيدة 

نشاط الشركة))منذ تاسيسها.
و عين:

و) دلويش  ( ( لشيدة) السيد)ة))
 990 لقم) جوهرة  حي  عنوانه)ا))
16000))سيدي قاسم) سيدي قاسم)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
حي) وفي  (2022 أكتوار) (08 بتاليخ)
(- قاسم) سيدي  (990 لقم) جوهرة 

16000)سيدي قاسم املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ)07  ( االبتدائية بسيدي قاسم)

أكتوار)2022)تحت لقم)497.

395I

RIAN MFADDAL

ARIFELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،
90000، TANGER(MAROC

ARIFELEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  زنقة 6  

اللة الشافية  لقم 1 - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.117599
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)25)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (ARIFELEC الوحيد) الشريك 
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
اللة) ( (6 زنقة) ( اإلجت اعي) مقرها 
طنجة) (90000  -  1 لقم) ( الشافية)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.

  6 زنقة) ( و حدد مقر التصفية ب)
اللة الشافية))لقم)1 - 90000)طنجة)))

املغرب.)
و عين:

و) أليفي  ( ( شكيب) ( السيد)ة))
عنوانه)ا)))زنقة)6))اللة الشافية))لقم)
1 90000))طنجة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12652.
396I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE HARKRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
SOCIETE HARKRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي زينيت 
بزنيس سنتر زنقة مسلم بوكال 

الطابق  3 الشقة لقم 18 باب دكالة 
مراكش - 80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130139

 13 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE HARKRE
-1كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروشة
-2استغالل مطعم

-3التصدير واالستيراد.
زينيت) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
بزنيس سنتر زنقة مسلم بوكال الطابق))
3)الشقة لقم)18)باب دكالة مراكش)-)

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سعيد) زغلول  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: سعيد) زغلول  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  زغلول  السيد 
20000)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  زغلول  السيد 
20000)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140783.

397I

CECOGEL / SARL

MAESTRO PRESTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
MAESTRO PRESTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : وجدة، 
واد الناشف تجزئة بن  يران 

لقم347. - 60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.20895

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 28)شتن3ر) املؤلخ في)
ذات) شركة  (MAESTRO PRESTO
لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دلهم  (50.000
الناشف) واد  وجدة،) اإلجت اعي 
 60000  - تجزئة بن  يران لقم347. 
وجدة املغرب نتيجة لعدم است رالية)

املشروع.
و عين:

و) املحاي  ( هشام) السيد)ة))
وجدة واد الناشف تجزئة) عنوانه)ا))
وجدة) (60000  347 لقم) بن  يران 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
وفي وجدة،) (2022 شتن3ر) (28 بتاليخ)
بن  يران) تجزئة  الناشف  واد 

لقم347. - 60000)وجدة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1688.
398I

ADVISORY PARTNERS

LM ABDELMOUMEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شالع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدال البيضاء ، 20160، الدال 

البيضاء املغرب
LM ABDELMOUMEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زنقة 
سبتة اقامة لامي الطابق التاني 
مكتب لقم  8 الدال البيضاء - 
20100  الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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لقم التقييد في السجل التجالي : 
561065

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 LM (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ABDELMOUMEN
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املطاعم واملقاهي-
وحدات) وايع  وتطوير  اقتناء)

املطاعم واملقاهي-
منح في إدالة املطاعم واملقاهي-

استيراد وتوزيع وتصدير املنتجات)
الغذائية-

وع وما،)ج يع املعامالت املالية،)
التجالية،)الصناعية،)العقالية والغير)
والتي قد تكون ذات صلة) العقالية،)
باألهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 
املذكولة أعاله و تساهم في تطويرها)

أو ت ديدها.
زنقة) (7 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
التاني) الطابق  لامي  اقامة  سبتة 
مكتب لقم))8)الدال البيضاء)-)20100  

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الطيب فا�سي فهري):))330 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 330 ( (: السيد علي العلمي ش س)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد عبد الرزاق التعالبي):))380 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
فهري) فا�سي  الطيب  السيد 
)ن) ( عنوانه)ا))شالع ابن سينا ع الة)
البيضاء) الدال  السالم  حي  (8 لقم)

11030))الدال البيضاء)املغرب.
ش س) العلمي  علي  السيد 
 3 ع الة) (GH 1 السعادة) عنوانه)ا))

شقة)8)االلفة الدال البيضاء)20220  
الدال البيضاء)املغرب.

التعالبي) الرزاق  عبد  السيد 
(،(E(عنوانه)ا))تجزئة فير مالين ع الة
GH 01   02))أوالد) 22)الطابق) شقة)
عزوز النواصر الدال البيضاء)27182  

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
فهري) فا�سي  الطيب  السيد 
)ن) ( عنوانه)ا))شالع ابن سينا ع الة)
البيضاء) الدال  السالم  حي  (8 لقم)

11030))الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)-.

399I

FIL CONSEIL

JABRI & MELLOUKI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
لقم 5 شالع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكناس املغرب
 JABRI & MELLOUKI(INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب واد 
املخازين لقم 2 بوفكران مكناس - 

50030 بوفكران مكناس
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

57361
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 JABRI (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.&(MELLOUKI(INVEST
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.

بيع مواد البناء.
األشغال املختلفة..

:)دلب واد) عنوان املقر االجت اعي)
(- مكناس) بوفكران  (2 لقم) املخازين 

50030)بوفكران مكناس.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس ج3ري):))250)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيدة مينة ملوكي):))250)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد هشام ملوكي):))175)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيدة سعيدة ازمال):))63)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد ادليس ملوكي):))175)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيدة))سلوى ملوكي)):))87)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ج3ري  يونس  السيد 
شالع) (8 شقة) (198 الح د) اقامة 
مكناس) (50000 ( الجيش امللكي م ج)

املغرب.
عنوانه)ا)) ملوكي  مينة  السيدة 
شالع) (8 شقة) (198 الح د) اقامة 
مكناس) (50000 ( الجيش امللكي م ج)

املغرب.
عنوانه)ا)) ملوكي  هشام  السيد 
 50030  2 لقم) املخازن  وادي  شالع 

بوفكران املغرب.
عنوانه)ا)) ازمال  سعيدة  السيدة 
 50030  2 لقم) املخازن  وادي  شالع 

بوفكران املغرب.
عنوانه)ا)) ملوكي  ادليس  السيد 
 50030  2 لقم) املخازن  واد  شالع 

بوفكران املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيدة سلوى ملوكي)
 50030  2 لقم) املخازن  وادي  شالع 

بوفكران املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ج3ري  يونس  السيد 
شالع) (8 شقة) (198 الح د) اقامة 
مكناس) (50000 ( الجيش امللكي م ج)

املغرب
عنوانه)ا)) ملوكي  مينة  السيدة 
شالع) (8 شقة) (198 الح د) اقامة 
مكناس) (50000 ( الجيش امللكي م ج)

املغرب
عنوانه)ا)) ملوكي  هشام  السيد 
 50030  2 لقم) املخازن  وادي  شالع 

بوفكران املغرب
عنوانه)ا)) ازمال  سعيدة  السيدة 
 50030  2 لقم) املخازن  وادي  شالع 

بوفكران املغرب
عنوانه)ا)) ملوكي  ادليس  السيد 
 50030  2 لقم) املخازن  واد  شالع 

بوفكران املغرب
عنوانه)ا)) ( السيدة سلوى ملوكي)
 50030  2 لقم) املخازن  وادي  شالع 

بوفكران املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
06)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)3668.
800I

FOUZMEDIA

SOCIETE KENI SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE KENI SAKANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الزنقة 9 
الرقم 19 - 18000 القنيرة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.51733
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (10 في) املؤلخ 

املصادقة على):
وعراب) أمين  )ة)) السيد) تفويت 
170)حصة اجت اعية من أصل)170 
حصة لفائدة))السيد))ة))ع ر وعراب)

بتاليخ)10)أكتوار)2022.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)93091.
801I

KHM CONSULTING

COPY CENTER BACHKOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد)

مقرها االجت اعي باملغرب

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شالع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدال البيضاء املغرب
 COPY CENTER BACHKOU

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 

الدالالبيضاءـ  17 فضاء شالل 
نيكول الشقة 2 الطابق 7 - 20000 

الدالالبيضاء املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
يوجد مقرها االجت اعي باملغرب»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.327505
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
تقرل) (2022 شتن3ر) (15 في) املؤلخ 
 COPY لشركة) تابع  فرع  إغالق 
تس يته) (CENTER BACHKOU
 COPY  CENTER BACHKOU
ـ)78  والكائن عنوانه في الدالالبيضاء)
تجزئة))باشكو)-)20000)الدالالبيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)843774.
802I

Fiducia Agency Khouribga

 ADDANI MOBILYA GROUP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
82 شالع موالي يوسف شقة 66 ، 

25000،  ريبكة املغرب

 ADDANI MOBILYA GROUP
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 47 إقامة 

باب الريان بوجنيبة   ريبكة 25000 
 ريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
7933

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 ADDANI MOBILYA GROUP

.SARL AU
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجالة.
عنوان املقر االجت اعي):)47)إقامة)
باب الريان بوجنيبة)) ريبكة)25000 

 ريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
امين) مح د  عداني  السيد 
 25000 ( االمل) حي  (106 ( عنوانه)ا))

 ريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
امين) مح د  عداني  السيد 
 25000 االمل) حي  (106 عنوانه)ا))

 ريبكة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2022)تحت لقم)556.

803I

STE CECONA SARL

TRANSPORT BOUHANDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 TRANSPORT BOUHANDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الياس ين العروي شالع الياس ين 

العروي 62000 الناظول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
24793

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT BOUHANDA
1))مقاول) غرض الشركة بإيجاز):)
املصحواة) الغير  االمتعة  النقل 
التراب) ع3ر  الغير  لحساب  والبضائع 

الوطني و الدولي
2))التصدير االستيراد.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الياس ين) شالع  العروي  الياس ين 

العروي)62000)الناظول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الناصري) فريد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: الناصري) فريد  السيد 

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الناصري  فريد  السيد 
الناظول) (62000 حي املسيرة العروي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الناصري  فريد  السيد 
الناظول) (62000 حي املسيرة العروي)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)8639.

808I

CECOGEL / SARL

HORIZON TEHRAPIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
HORIZON TEHRAPIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي وجدة، 
ع الة الي ني 98 شالع مح د 

الخامس شقة لقم 03 الطابق األول 
- 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.32693
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 HORIZON الوحيد) الشريك  ذات 
 10.000 مبلغ لأس الها) ( (TEHRAPIE
اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
وجدة،)ع الة الي ني)98)شالع مح د)
الخامس شقة لقم)03)الطابق األول)-)
60000)وجدة املغرب نتيجة ل):)عدم)

است رالية املشروع.
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التصفية ب وجدة،) و حدد مقر 
مح د) شالع  (98 الي ني) ع الة 
03)الطابق األول) الخامس شقة لقم)

- 60000)وجدة املغرب.)
و عين:

و) صفاء) ( ( بغدادي) السيد)ة))
حي األندلس زنقة) وجدة،) عنوانه)ا))
06 60000)وجدة املغرب) الثناء)لقم)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)3252.
805I

موثقة

IMMOBILIERE LE CATELET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

موثقة
100 إقامة تيليب، شالع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي ، 
20050، الدال البيضاء املغرب

  IMMOBILIERE LE CATELET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

لوكاتلي بلفدير الرقم 22 - 20300 
الدال البيضاء املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.107387

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2011 دجن3ر) (06 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (1.000.000»
 1.100.000» إلى) دلهم») (100.000»
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)
مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يناير)2012)تحت لقم)891698.
806I

موثقة

IMMOBILIERE LE CATELET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

موثقة
100 إقامة تيليب، شالع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي ، 
20050، الدال البيضاء املغرب

  IMMOBILIERE LE CATELET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

لوكاتلي بلفدير الرقم 22 - 20300 
الدال البيضاء املفرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.107387

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2013 دجن3ر) (27 في) املؤلخ 
ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (300.000» قدله)
«1.100.000)دلهم»)إلى)«1.800.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)
مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

ف3راير)2018)تحت لقم)00581685.
407I

FINACS

TRAINSIGHT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FINACS
 BD BORDEAUX ET BD ,250

 MLY(YOUSSEF, 7 EME(ETAGE,
N°20 ، 20000، الدال البيضاء 

املغرب.
TRAINSIGHT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : الدال 

البيضاء املسرح مركز ايم بالك 22 
زنقة بالك أنفا الدال البيضاءـ  املغرب 

- 20250 الدال البيضاء  املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.366105

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 يونيو) (20 املؤلخ في)
TRAINSIGHT)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
البيضاء) الدال  اإلجت اعي  مقرها 
22)زنقة بالك) املسرح مركز ايم بالك)
 20250 ـ)املغرب)-) أنفا الدال البيضاء)
الدال البيضاء))املغرب نتيجة لتوقف)

النشاط.
و عين:

و) مولو  ديليرو  ( جاد) السيد)ة))
برومبطون بالك كريسنت) عنوانه)ا))
س وي)16س ز لندن انجلترا)202222 

لندن انجلترا ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
الدال) وفي  (2022 يونيو) (20 بتاليخ)
 22 بالك) ايم  املسرح مركز  البيضاء)
زنقة بالك أنفا الدال البيضاء)ـ)املغرب)

- 20250)الدال البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

غشت)2022)تحت لقم)835803.
808I

salmageco

املؤسسة املدرسية منابع املعرفة 
الخاصة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

salmageco
 imm 63 lot(dalila(appt 21
 zougha(fes(fes، 30000، fes

maroc
املؤسسة املدلسية منابع املعرفة 
الخاصة  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املبنى لقم 
18 بوليفال مح د 5 صفرو - 31000 

صفرو املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

3879

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

املعرفة) منابع  املدلسية  املؤسسة 

الخاصة.

تعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 اص

عنوان املقر االجت اعي):)املبنى لقم)

18)بوليفال مح د)5)صفرو)-)31000 

صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد ح يد حتيمي):))250)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 250 ( (: السدادي) اح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد مونير هرموش):))250)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

: ( الشريف) اح د  لشيد   السيد 

125)حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

125)حصة) ( (: ( السيد امين ناجم)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حتيمي  ح يد  السيد 
الرفايف)) السالوي  تجزئة  (178 لقم)

31000)صفرو))املغرب.

السيد اح د السدادي عنوانه)ا))
تجزئة الصباح الرفايف)) (1016 لقم)

31000)صفرو))املغرب.

عنوانه)ا)) هرموش  مونير  السيد 
زالغ)) حي  الحجازي  تجزئة  (09 لقم)

31000)صفرو))املغرب.

الشريف)) اح د  لشيد  السيد 
38)طريق عين الغازي)) عنوانه)ا))لقم)

31000)صفرو))املغرب.
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السيد امين ناجم))عنوانه)ا))لقم)
386)شالع الجزائر بلوك)2)بير أنزلان)

31000)صفرو))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حتيمي  ح يد  السيد 
الرفايف)) السالوي  تجزئة  (178 لقم)

31000)صفرو))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرو))بتاليخ)28)أكتوار)

2022)تحت لقم)338.

809I

LAZZARIN

LAZZARIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAZZARIN
زنقة نرجس لقم 7 ، 90050، أصيلة 

املغرب
LAZZARIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
نرجس لقم 7 - 90050 أصيلة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

1081
في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LAZZARIN
بيع)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع القهوة.
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
أصيلة)) (90050  -  7 لقم) نرجس 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 
دلهم،)مقسم كالتالي:

 38 ( (: اشباني) هللا  عبد  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 33 ( (: السيد عبد الص د اشباني)
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 33 ( (: قاسم) اوالد  اح د  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا اشباني عنوانه)ا))
حي األميرة اللة عائشة زنقة)6)لقم)13  

23000)بني مالل املغرب.
اشباني)) الص د  عبد  السيد 
القرية) اإلدلري  الحي  عنوانه)ا))

38000))تاونات املغرب.
قاسم) اوالد  اح د  السيد 
 1 لقم) اح د شوقي  زنقة  عنوانه)ا))

90050)أصيلة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اشباني عنوانه)ا))
حي األميرة اللة عائشة زنقة)6)لقم)13  

23000)بني مالل املغرب
قاسم)) اوالد  اح د  السيد 
 1 لقم) اح د شوقي  زنقة  عنوانه)ا))

90050)أصيلة))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية باصيلة)

2022)تحت لقم)39.
810I

RIM FINANCIAL

DEVCORP  ديفكور
إعالن متعدد القرالات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدال 
البيضاء املغرب

ديفكول  DEVCORP  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: الطابق 
االول, 5 زنقة دي اسفوديل اقامة 
اواب  املعاليف  - 20704 الدال 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.313069
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)17)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
مايلي:)الرفع من الراس ال االجت اعي)
الى) دلهم  (12.000 من) للشركة 
من طرف شركة ابا) (, دلهم) (16.000
تكنولوجي والسيد بن عودة,)باضافة)
 100 فئة) من  اجت اعية  حصة  (80
دلهم,)واملوافقة على الشريك الجديد)
ليصبح) عودة  بن  مح د  السيد 
كالتالي) موزع  االجت اعي  الرس ال 
دلهم) (8800 السيد لضا الكنزلي) ( (:
دلهم)) (9600 تكنولوجي) ابا  ,شركة 
والسيد مح د بن عودة)1600)دلهم))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساه ات
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الراس ال االجت اعي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844741.
811I

CABINET BADREDDINE

»GRTP»
شركة املساه ة

لفع لأس ال الشركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

لقم 1 ، 0، مراكش املغرب
«GRTP» شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي منير 3 
بن سيك تجزئة ياس ين الشطر لقم 

1 تجزئة لقم 5 الشقة لقم 7 - * 
الدال البيضاء املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.33919

العام) الج ع  ب قت�سى 
أكتوار) (28 في) املؤلخ  اإلستثنائي 

الشركة) لأس ال  لفع  تم  (2022
دلهم») (5.000.000» قدله) ب بلغ 
إلى) دلهم») (15.000.000» من) أي 
((: طريق) عن  دلهم») (20.000.000»
ألااح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدال في لأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888150.
812I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

LARABI FAROID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 الطابق 2  لقم 381 شالع 
املغرب العربي حي الوحدة ولزازات ، 

85000، ولزازات املغرب
LARABI FAROID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال البول 
تكمي الجديد ترميكت - 85006 

ولزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
12151

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LARABI FAROID
تسويق) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
و توزيع))قطع غيال))الت3ريد والتهوية..

عنوان املقر االجت اعي):)دوال البول)
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 85006 (- ترميكت) الجديد  تكمي 
ولزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد مح د بن العرابي):))1.000 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

العرابي) بن  مح د  السيد 
ترميكت) الجديد  تكمي  ( عنوانه)ا))

85006)ولزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
العرابي) بن  مح د  السيد 
ترميكت) الجديد  تكمي  ( عنوانه)ا))

85006)ولزازات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاليخ) ( بولزازات) االبتدائية 

لقم)-.
813I

cabinet idrissi

STE PALAIS MANOUACH
إعالن متعدد القرالات

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
 STE PALAIS MANOUACH

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: كلم 5 
ج اغة قروية اوالد الطيب طريق 

صفرو - 30000 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.70251

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)26)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد عبد االله بوليال
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد اح د منواش ك سير)

جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد عبد االله بوليال

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد اح د منواش ك سير)

و) محددة  غير  ملدة  للشركة  جديد 

النضام) من  (18 البند) تغيير  بالتالي 

االسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (31 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5819/2022.

818I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

ECP TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 الطابق 2  لقم 381 شالع 

املغرب العربي حي الوحدة ولزازات ، 

85000، ولزازات املغرب

ECP TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تكمي 

الجديد ترميكت - 85006 ولزازات 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.11851

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

املصادقة على):

ابراهيم) )ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجت اعية من) ( اليعقوبي)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

أكتوار) (18 بتاليخ) الناصري  ( مح د)

.2022

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 26 بتاليخ) ( بولزازات) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)823.

815I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ATELIER D.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

ATELIER D.S شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

املسيرة زنقة 6 أكتوار لقم 6، الطابق 
الثالث، الشقة 3، - 20000 الدال 

البيضاء  املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.487305

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تقرل حل) 30)شتن3ر) املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)ATELIER D.S))مبلغ)
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي))شالع املسيرة زنقة)
الثالث،) الطابق  (،6 لقم) أكتوار  (6
البيضاء)) الدال  (20000 (- (،3 الشقة)
من) يت كن  لم  (: ل) نتيجة  املغرب 
تحقيق الغرض الذي تم تشكيله من)

أجله.
شالع) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
املسيرة زنقة)6)أكتوار لقم)6،)الطابق)
الدال) (20.100 ( (- (،3 الشقة) الثالث،)

البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) السعيدي  ( ( ( دنيا) ( السيد)ة))
شالع) البيضاء-) الدال  عنوانه)ا))
البيضاء) الدال  (20000 بولكون)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888626.
816I

MA GLOBAL CONSULTING

BLSMOR SERVICES
إعالن متعدد القرالات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شالع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدال البيضاء 

املغرب
BLSMOR SERVICES «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: 265، 
شالع الزلقطوني الطابق التاسع 
لقم 92  - - الدالالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.828803
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)18)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888218.
417I

STE FIPARK

 SOCIETE SMART APP
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 82

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE SMART APP
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : اقامة  23 
زنقة الياس ابن معاوية الشقة 8 م 

ج  - 30000 فاس املغرب.
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قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.58821
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 غشت) (31 في) املؤلخ 
 SOCIETE SMART APP حل)
ذات) شركة  (CONSULTING
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة))
23)زنقة الياس ابن معاوية الشقة)8 
فاس املغرب نتيجة) (30000 (- ( م ج)

اللتشطيب على السجل التجالي.
و عين:

و) العزوزي  ( كريم) السيد)ة))
معاوية) ابن  الياس  زنقة  عنوانه)ا))
لبيطا الدكالات) (3 الشقة) (23 ع الة)
)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)31)غشت)2022)وفي اقامة))23 
زنقة الياس ابن معاوية الشقة)8)م ج))

- 30000)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (19 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)4277/022.
818I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

بزدهكات ديكور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC
بزدهكات ديكول شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الزيتون بلوك ا لقم 208 تيكوين 
اكادير - 80000 تيكوين املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

53883

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

بزدهكات ديكول.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديكول واالفرشة.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تيكوين) (208 لقم) ا  بلوك  الزيتون 

اكادير)-)80000)تيكوين املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة بودهكات مينة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بودهكات مينة عنوانه)ا))

تكوين)80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بودهكات مينة عنوانه)ا))

تكوين)80000)اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)119180.
819I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 EL KHATTABI COMMERCE
GENERAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 EL KHATTABI COMMERCE

GENERAL  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزيئة 
الراحة لقم 256  العيون  70000 

العيون  املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.26577

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)27)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 EL KHATTABI الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( ( (COMMERCE GENERAL
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي تجزيئة الراحة لقم)
256))العيون))70000)العيون))املغرب))
قدلها) تصفية  ) سالة  (: ل) نتيجة 
(، الشركاء) يتح لها  دلهم  (100000
امل�سي) إلى  الشركة  تحتاج  ال  لذلك 
قدًما في أي مشالكة بين الشركاء)نظًرا)

لتسوية األصول والخصوم..
و حدد مقر التصفية ب تجزيئة)
 70000 العيون) ( (256 لقم) الراحة 

العيون املغرب.)
و عين:

و) الخطابي  ( ع اد) السيد)ة))
حي) (270 لقم) وليلي  زنقة  عنوانه)ا))
العيون)) (70000    02 الرملة)  ط 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
الشريك) ي نح  (: بالتصفية) املتعلقة 
لحامل) الصالحيات  ج يع  الوحيد 
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة)
ج يع) لتنفيذ  املحاضر  هذه  من 
اإلجراءات القانونية املنصوص عليها)
الخصوص) وجه  وعلى  القانون  في 
من قبل السيد السكرتير لئيس قلم)

املحك ة في محك ة العيون.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3281.

820I

fiduciaire(rageca((فيديسيير لاجيكا

SKIN CARE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير لاجيكا
26 اقامة املح دي زنقة لابعة 
العدوية الطابق الرابع لقم 38 

الجيروند ، 20500، الدال البيضاء 
املغرب

SKIN CARE AGENCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

السفلي مكتب  لقم 6 اقامة  الكزال 
الع الة ب زاوية ع ر العقاد و زنقة 
مالتن بيشول الوازيس - 20103 

الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560295

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 SKIN (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.CARE AGENCY
العناية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أ رى) -أنشطة  والوجه) بالبشرة 
العناية) اإلنسان-) بصحة  متعلقة 

بالجلد.
الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الكزال) ( اقامة) (6 )لقم) السفلي مكتب)
الع الة ب زاوية ع ر العقاد و زنقة)
مالتن بيشول الوازيس)-)20103)الدال)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:



21763 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

 1.000 ( (: اس اء) الفجر  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: اس اء) الفجر  السيدة 
بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اس اء) الفجر  السيدة 
زنقة لوسيون دلج د طابق)3)شقة)10 
اقامة زينب حي املستشفيات)20503 

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اس اء) الفجر  السيدة 
زنقة لوسيون دلج د طابق)3)شقة)10 
اقامة زينب حي املستشفيات)20503 

الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاليخ) ( البيضاء) بالدال  التجالية 

تحت لقم)-.
821I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE TEAM ACROUD
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE TEAM ACROUD AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 189 شالع 
العيون تحت السوق  - 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
13199

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 دجن3ر) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TEAM ACROUD AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز):)بائع االالت)

الفالحية.
 189 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع العيون تحت السوق))-)23000 

بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 800.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 8.000 ( (: السيد بوزكري عكرود)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوزكري عكرود عنوانه)ا))
عياض) القا�سي  تجزئة  الضهر  ام 
مالل) بني  (23000  3 الرقم) (2 بلوك)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوزكري عكرود عنوانه)ا))
عياض) القا�سي  تجزئة  الضهر  ام 
مالل) بني  (23000  3 الرقم) (2 بلوك)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)928.
822I

مكتب الرياني لل حاسبة

 STE FINDJOB RANMARIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شالع مح د داود لقم230  تطوان ، 

93080، تطوان املغرب
 STE FINDJOB RANMARIE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع 

البهيا ب 8-2  الطابق االل�سي شقة 
لقم 8 مرتيل - 93150 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

32287

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FINDJOB RANMARIE SARL AU

:)التنظيف) غرض الشركة بإيجاز)

والبستنة.

مج ع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الطابق االل�سي شقة) ( (8-2 البهيا ب)
لقم)8)مرتيل)-)93150)مرتيل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بدوي) ابتسام  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بدوي  ابتسام  السيدة 

 3 شقة) (2 شالع دمشق الطابق) (16

مرتيل)93150)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بدوي  ابتسام  السيدة 

 3 شقة) (2 شالع دمشق الطابق) (16

مرتيل)93150)مرتيل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاليخ)12)أكتوار)

2022)تحت لقم)2076.

823I

MOGADOR GESTION

ASSURANCES ESSAOUIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 ASSURANCES ESSAOUIRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 82 شالع 

املسيرة - 88000 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.2563

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)13)أكتوار)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

«82)شالع املسيرة)-)88000)الصويرة)

واد) شالع  مكرل  (28» إلى) املغرب»)

املخازن)-)88000)الصويرة))املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)839/2022.

828I

FES COD

FES COD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FES COD

 N° 16 BIS(BLOC(A(MAG 1 HAY

 GRUOU(ZOUAGHA(HAUT(FES،

30000، FES(MAROC

FES COD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 16 

مكرل بلوك أ دكان لقم 1 حي كريو 

زواغة العليا فاس - 30000 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74457

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 FES (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COD

التجالة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

اإللكترونية.

-)استيراد وتصدير.

-)التداول.
 16 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)

حي كريو) (1 مكرل بلوك أ دكان لقم)

فاس) (30000 (- فاس) العليا  زواغة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحداد) هشام  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحداد  هشام  السيد 
لقم)106)مكرل بلوك أ حي كريو زواغة))

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحداد  هشام  السيد 
لقم)106)مكرل بلوك أ حي كريو زواغة))

فاس)30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5995.

825I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

بدراري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

بدلالي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لدى 
الطابق االول لقم 2 ع الة 25 تجزئة 

الزيتون تيكوين اكادير - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
53885

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)بدلالي.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
لدى) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق االول لقم)2)ع الة)25)تجزئة)
 80000 (- اكادير) تيكوين  الزيتون 

اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الحسين سجيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين سجيد عنوانه)ا))

بيوكرى)80000)بيوكرى املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين سجيد عنوانه)ا))
بيوكرى)80000)بيوكرى املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)119181.
826I

fiduciaire(rageca((فيديسيير لاجيكا

LOTIVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(rageca  فيديسيير لاجيكا
26 اقامة املح دي زنقة لابعة 
العدوية الطابق الرابع لقم 38 

الجيروند ، 20500، الدال البيضاء 
املغرب

LOTIVER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
ملك بوكرية طريق حد السوالم - 

26802 برشيد املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2021 أكتوار) (27 في) املؤلخ 

املصادقة على):
عبد) ( حكيم) )ة)) السيد) تفويت 
املومن)58)حصة اجت اعية من أصل)
كريم)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (58

العبادي بتاليخ)27)أكتوار)2021.
تفويت السيد))ة))مح د))اوسدن)
 72 أصل) من  اجت اعية  حصة  (72
كريم)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العبادي بتاليخ)27)أكتوار)2021.
الرزاق) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
بالوي)188)حصة اجت اعية من أصل)
)ة))كريم)) السيد) ( 188)حصة لفائدة)

العبادي بتاليخ)27)أكتوار)2021.
تفويت السيد))ة))عادل))يقين)36 
حصة اجت اعية من أصل)36)حصة)
العبادي) ( كريم) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاليخ)27)أكتوار)2021.
)بوكريم) )ة))مح د) تفويت السيد)
 28 أصل) من  اجت اعية  حصة  (28
كريم)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العبادي بتاليخ)27)أكتوار)2021.

بوكريم) ح زة  )ة)) السيد) تفويت 
 10 أصل) من  اجت اعية  حصة  (10
كريم)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العبادي بتاليخ)27)أكتوار)2021.
 5 تفويت السيد))ة))مريم بوكريم)
حصة) (5 حصة اجت اعية من أصل)
العبادي) ( كريم) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاليخ)27)أكتوار)2021.
تفويت السيد))ة))جهان بوكريم)5 
حصة) (5 حصة اجت اعية من أصل)
العبادي) ( كريم) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاليخ)27)أكتوار)2021.
لطيفة االهابي) )ة)) تفويت السيد)
6)حصة اجت اعية من أصل)6)حصة)
العبادي) ( كريم) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاليخ)27)أكتوار)2021.
منير) مح د  )ة)) السيد) تفويت 
36)حصة اجت اعية من أصل) هتمي)
كريم)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (36

العبادي بتاليخ)27)أكتوار)2021.
بنجلون) ل�سى  )ة)) السيد) تفويت 
 36 أصل) من  اجت اعية  حصة  (36
كريم)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

العبادي بتاليخ)27)أكتوار)2021.
تفويت السيد))ة))حسن كريم)18 
حصة اجت اعية من أصل)18)حصة)
العبادي) ( كريم) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاليخ)27)أكتوار)2021.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
مالس) (01 بتاليخ) ( االبتدائية ب3رشيد)

2022)تحت لقم)6838.
427I

sacompta sarl au

 STE OUTAMETA
ALUMINIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sacompta sarl au
288 شالع الجيش امللكي ميسول ، 

33250، ميسول املغرب
 STE OUTAMETA ALUMINIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املكتب 
لقم 28 الطابق 8 مكتب الصفاء 
طريق صفرو موالي لشيد فاس - 

30060 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74421

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OUTAMETA ALUMINIUM
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
و) اإلستراد  (+ البناء) او  املختلفة 
التصدير)+)أشغال نجالة الخشب و)

األلومنيوم.
املكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الصفاء) مكتب  (8 الطابق) (28 لقم)
(- فاس) لشيد  موالي  صفرو  طريق 

30060)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: ك و) ( السيد جواد)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد مصطفى))التسافي))ادلي�سي)
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (500   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لقم) )ك و عنوانه)ا)) السيد جواد)
فرنسا) لوليان  األلزاس  شالع  (161

51100)لوليان فرنسا.
السيد مصطفى))التسافي))ادلي�سي)
عنوانه)ا))حي املح ية أوطاط الحاج)

33300)أوطاط الحاج املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى))التسافي))ادلي�سي)
عنوانه)ا))حي املح ية أوطاط الحاج)

33300)أطاط الحاج))املغرب
لقم) )ك و عنوانه)ا)) السيد جواد)
فرنسا) لوليان  األلزاس  شالع  (161

51100)لوليان فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8539/2022.
828I

مستامنة شامة

TRANSPORT NADOR-
EURO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة شامة
شالع املسيرة لقم 182 الطابق االول 

الناظول شالع املسيرة لقم 182 
الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب
 TRANSPORT NADOR-EURO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
بويزالزالا الناظول - 62000 الناظول 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.17425

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 نون3ر) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
علي الهروا�سي) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000
100)حصة لفائدة))السيد))ة))مح د)

الجلدة بتاليخ)03)نون3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4708.
829I

fiduciaire(rageca((فيديسيير لاجيكا

LOTIVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير لاجيكا
26 اقامة املح دي زنقة لابعة 
العدوية الطابق الرابع لقم 38 

الجيروند ، 20500، الدال البيضاء 
املغرب

LOTIVER  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
ملك بوكرزية طريق حد السوالم - 

26802 برشيد املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)27)أكتوار)2021)تم تعيين)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العبادي كريم ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مالس) (01 بتاليخ) ( االبتدائية ب3رشيد)

2022)تحت لقم)6838.
830I

CABINET BADREDDINE

S2A&GS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

لقم 1 ، 0، مراكش املغرب
S2A&GS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
جنان علي 319-3 محل لقم 23 
ع الة 5 أكيوظ جليز - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130323

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.S2A&GS

غرض الشركة بإيجاز):)-)سناك.

الع ليات) ج يع  الع وم  وعلى  (-

املدنية،)التجالية،)املالية،)الصناعية)

ترتبط بصفة) التي قد  والعقالية 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة)

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة.

اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 23 لقم) محل  (319-3 علي) جنان 

 80000 (- جليز) أكيوظ  (5 ع الة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

الشركة)S2A&GS(:((1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) أح ام  زكرياء) السيد 

الكواسم) دوال  اح ام  ضيعة 

تسلطانت)80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أح ام  زكرياء) السيد 

الكواسم) دوال  اح ام  ضيعة 

تسلطانت)80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181030.

831I

fiduciaire(rageca((فيديسيير لاجيكا

LOTIVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير لاجيكا

26 اقامة املح دي زنقة لابعة 

العدوية الطابق الرابع لقم 38 

الجيروند ، 20500، الدال البيضاء 

املغرب

LOTIVER «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21766

وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

ملك بوكرزية طريق حد السوالم - 

26802 برشيد املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

لقم التقييد في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)27)أكتوار)2021

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

مالس) (01 بتاليخ) ( االبتدائية ب3رشيد)

2022)تحت لقم)6838.

832I

مستامنة شامة

TRANSPORT NADOR EURO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة

الطابق) (182 لقم) املسيرة  شالع 

االول الناظول شالع املسيرة لقم)182 

(،62000 الناظول،) االول  الطابق 

الناظول املغرب

  TRANSPORT NADOR EURO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

حي) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

الناظول) (62000 (- الناظول) بويزلزال 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي)

.17425

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 نون3ر) (03 املؤلخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الجلدة مح د ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4708.

833I

NADOFISC SARL

AYMAN CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرالات

NADOFISC SARL
شالع 3 مالس زنقة قرطبة ع الة 
7 شقة لقم 2 الناضول ، 62000، 

الناضول املغرب
 AYMAN CONSTRUCTION

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: حي والد 
العربي ابن انصال الناظول - 62000 

الناظول املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.13297

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)27)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
مايلي:)املوافقة علئ بيع)1000)حصة)
للشركة من طرف السيدين كعبو�سي)
من) كبائعين  يوسف  والغربي  عزوز 
بولي ة) السيدين  من  كل  الى  جهة 
انس) مح د  بوسل ة  و  سلي ان 

ك شتريين من جهة ا رئ.)))
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
ك ا) الشركة  لاس ال  تقسيم  اعادة 
 500 سلي ان) بولي ة  السيد  (: يلي)
للحصة) دلهم  (100 بقي ة) حصة 
انس500  مح د  بوسل ة  والسيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
على) ينص  الذي  (:3 لقم) قرال 
كعبو�سي) السيدين  استقالة  مايلي:)
مهامه ا) من  يوسف  والغربي  عزوز 
من) كل  تعيين  و  للشركة  ك سيرين 
السيدين بولي ة سلي ان و بوسل ة)
جديدين) ك سيرين  انس  مح د 

للشركة ملدة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

لأس ال الشركة
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركة)
على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 

مايلي:)التسيير

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)4697.
838I

مستامنة شامة

KITCHEN HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة شامة
شالع املسيرة لقم 182 الطابق االول 

الناظول شالع املسيرة لقم 182 
الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب
KITCHEN HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
بوطيب الناظول - 62000 الناظول 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.20511

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 نون3ر) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))علي البوعيادي)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
نون3ر) (03 بتاليخ) الوعيادي  ح زة 

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4709.
835I

مستامنة شامة

KITCHEN HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة
شالع املسيرة لقم 182 الطابق االول 

الناظول شالع املسيرة لقم 182 
الطابق االول الناظول، 62000، 

الناظول املغرب

KITCHEN HOUSE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي اوالد 
بوطيب الناظول - 62000 الناظول 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.20511

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم تعيين) (2022 نون3ر) (03 املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

البوعيادي ح زة ك سير آ ر
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4709.
836I

FIDUCIAIRE

PARA - ARISTOTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
PARA - ARISTOTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 تجزئة 
ألسطو طريق اي وزال - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.71363

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)18)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  PARA - ARISTOTE(الشريك الوحيد
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
تجزئة) (12 وعنوان مقرها اإلجت اعي)
ألسطو طريق اي وزال)-)30000)فاس)

املغرب نتيجة ل):)املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب)12)تجزئة)
ألسطو طريق اي وزال)-)30000)فاس)

املغرب.)
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و عين:
و) ( لوليدي دكاء) ( ( ندى) السيد)ة))
 1 شقة) (2 النخلة) اقامة  عنوانه)ا))
 30000 2)شالع ابن الخطيب) ع الة)

فاس املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5962/2022.

437I

gest consultants

AEVAWEB
إعالن متعدد القرالات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاليف 

الدال البيضاء، 20100، الدال 
البيضاء املغرب

AEVAWEB «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 18 مكرل 
شالع مح د عبدو طابق 1 شقة 8   

- - وجدة املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.3223

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)29)غشت)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- لقم) قرال 
تفويت السيدة مليكة هانيش) مايلي:)
 80 أصل) من  اجت اعية  حصة  (3

حصة لفائدة السيدة منال بخري)
على) ينص  الذي  (:2- لقم) قرال 
مايلي:)تفويت السيدة هاجر ص3ري)3 
حصة) (3 حصة اجت اعية من أصل)

لفائدة السيدة صباح بلعسراوي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- لقم) بند 
مايلي:)املصا دقة على التوزيع الجديد)

للرأس ال،

بند لقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (28 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1686.

838I

STE SUD EST GESTION SARL

CAFE TIMULA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
لقم 06 الع الة 99 شالع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 
املغرب

CAFE TIMULA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي لقم 91 
تجزئة عين العاطي 02 الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
تقليص هدف الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
10573

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم حذف) (2022 أبريل) (05 املؤلخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
-بيع التبغ.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)889/2022.

839I

مكتب الرياني لل حاسبة

STE MIDIFER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شالع مح د داود لقم230  تطوان ، 

93080، تطوان املغرب
STE MIDIFER SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
القاهرة تجزئة أفيالل و بن حساين 

لقم 2 تطوان. - 93000 تطوان 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.3753
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)12)أكتوار)2022)تم تعيين)
السيد)ة))) للشركة  جديد  مسير 

القسطالي مح د ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاليخ)28)أكتوار)

2022)تحت لقم)3023.

880I

marrakech externalisation

Artessenza
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

Artessenza شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
01 على اليسال شقة لقم 13 زهول 
33 الطابق الرابع جليز مراكش - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130407
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Artessenza

غرض الشركة بإيجاز):)*الشراء)و)
املبيعات و التسويق و تص يم))زيوت

و) ( الطبيعية) املنتجات 
العطول) و  التج يل  مستحضرات 

لألفراد
)التجالة) الوسائل) بكل  واملهنيين 

اإللكترونية)،)البيع في
وما إلى) (، املنزل في شكل اجت اع)

ذلك).
الزيوت) ج يع  وتصدير  *استيراد 
التج يل) مستحضرات  (، الطبيعية)

والعطول.
زيوت) ج يع  وإنتاج  *تعبئة 
والعطول) التج يل  مستحضرات 
الطبيعية))للشركة ولألطراف الثالثة؛
أو) الكامل  البيع  أو  *الشراء)

بالع ولة أو االستيراد أو
تصدير)،)ت ثيل)،)تسجيل)

املصنعة) واألشياء) الخام  املواد 
وعلى وجه الخصوص)

في) املستخدمة  واألجهزة  املعدات 
مراكز))التج يل واألع ال األ رى)؛

استيراد وتصدير أثاث) (, *تسويق)
واكسسوالات

الزينة والحرف اليدوية واملالبس)؛
مكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 13 لقم) شقة  اليسال  على  (01 لقم)
الطابق الرابع جليز مراكش) (33 زهول)

- 80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 CASSINELLI ROBERTO السيد)
80  :)حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 PETTINATO السيد)
بقي ة) حصة  (VALENTINO :  80

100)دلهم للحصة.
 CATTIBINI CARLOTTA(السيدة
 100 بقي ة) حصة  (TERESA :  20

دلهم للحصة.
 CASSINELLI ROBERTO السيد)

80 :)بقي ة)100)دلهم.
 PETTINATO السيد)
VALENTINO : 80)بقي ة)100)دلهم.

 CATTIBINI CARLOTTA(السيدة
TERESA : 20)بقي ة)100)دلهم.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 CASSINELLI ROBERTO السيد)

 Corso Casale 131 عنوانه)ا))

.Torino Italie 10132 Torino Italie

 PETTINATO السيد)

 Stada عنوانه)ا)) (VALENTINO

 Antica di  San vito 21 Torino

.Italie 10132 Torino Italie

 CATTIBINI CARLOTTA(السيدة

 Via Assarotti 3 TERESA)عنوانه)ا))

.Torino Italie 10132 Torino Italie

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 CASSINELLI ROBERTO السيد)

 Corso Casale 131 عنوانه)ا))

Torino Italie 10132 Torino Italie

 PETTINATO السيد)

 Stada عنوانه)ا)) (VALENTINO

 Antica di  San vito 21 Torino

Italie 10132 Torino Italie

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181131.

881I

ACCOMPT CONSULTING

 TANGER TRANSPORT
PROFESSIONNEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 TANGER TRANSPORT

PROFESSIONNEL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مسجد 

عبد هللا ابن ع ر كراج لقم وجدة 

10 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

40173

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 TANGER TRANSPORT  :

.PROFESSIONNEL

-النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشخ�سي

-)النقل السياحي.

مسجد) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

عبد هللا ابن ع ر كراج لقم وجدة)10 

- 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مرصو) فدوى  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مرصو  فدوى  السيدة 

طنجة) املصلى  لقم  كوت بك  شالع 

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مرصو  فدوى  السيدة 

طنجة) املصلى  لقم  كوت بك  شالع 

60000)وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1710.

882I

aice compta

ALWANKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

ALWANKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 177 

الطابق األول الشقة 2 حي النسيم 

الدالالبيضاء - 20280 الدالالبيضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.228825

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 غشت) (18 في) املؤلخ 
ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع 

من) أي  دلهم») (500.000» قدله)

«1.000.000)دلهم»)إلى)«1.500.000 

دلهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880525.

883I

ايطال كونساي

ouhammi presse
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ايطال كونساي

286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 

املغرب

ouhammi presse شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي :زنقة 

وجدة لقم 06 مكرل حسان الرااط - 

10000 الرااط املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.186103

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2021 شتن3ر) (27 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ouhammi الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (presse
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي):زنقة)
مكرل حسان الرااط) (06 وجدة لقم)
(: الرااط املغرب نتيجة ل) (10000  -

كولونة.
:زنقة) ب) التصفية  مقر  حدد  و 
وجدة لقم)06)مكرل حسان الرااط)-)

10000)الرااط املغرب.)
و عين:

و) اوهمي  ( مح د) السيد)ة))
68)طريق) تجزئة دادا لقم) عنوانه)ا))
املغرب) سال  (11130 سال) القنيطرة 

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):):زنقة وجدة لقم)

06)مكرل حسان الرااط
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (15 بتاليخ) ( التجالية بالرااط)

2021)تحت لقم)186103.

888I

كرول عبد الرح ان

 SOCIETE LATIF
IMMOBILIER SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كرول عبد الرح ان
08 تجزئة ع ال سيدي بنول ، 
28350، سيدي بنول املغرب

 SOCIETE LATIF IMMOBILIER
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 06 
الطابق 02 شالع عالل بن عبد هللا 
سيدي بنول 28350 سيدي بنول 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

3825

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE LATIF IMMOBILIER

.SARLAU

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال البناء

 06 :)شقة) عنوان املقر االجت اعي)

شالع عالل بن عبد هللا) (02 الطابق)

بنول) سيدي  (28350 بنول) سيدي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أمين) لطيف  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( أمين) لطيف  السيد 

 28350 بلوك س الحي السكري) (11

سيدي بنول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( أمين) لطيف  السيد 

 28350 بلوك س الحي السكري) (11

سيدي بنول املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( بنول) بسيدي  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)210.

885I

dalali sport

DALALI SPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

dalali sport
 NR 94 IM(G(RES(NOUZHA
 ZOHOUR 02 PALMERAIE
 SUD MARRAKECH NR
 94 IM(G(RES(NOUZHA

 ZOHOUR 02 PALMERAIE
 SUD(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
 DALALI SPORT                           

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنيث 
بزنيس املركز شالع مسلم ع الة 

بوكالالطابق الثالث الشقة لقم 18 
باب دكالة مراكش  - 80000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

129673
 15 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
((((((((((((((((((((((((((((: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DALALI SPORT SARL
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

اللوازم الرياضية.
زنيث) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
ع الة) مسلم  شالع  املركز  بزنيس 
 18 لقم) الشقة  الثالث  بوكالالطابق 
باب دكالة مراكش))-)80000)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: عاللي) مصطفى  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

500)حصة) ( (: السيد مح د وداد)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

 50000 (: السيد مصطفى عاللي)
بقي ة)100)دلهم.

 50000 (: وداد) مح د  السيد 
بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى عاللي عنوانه)ا))
مراكش)80000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) وداد  مح د  السيد 
مراكش)80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى عاللي عنوانه)ا))
مراكش)80000)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) وداد  مح د  السيد 
مراكش)80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
12)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180263.
886I

dricom

JAPONAIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

dricom
 BLOC(F1N°147 cite(DAKHLA
 AGADIR ، 80060، AGADIR

MAROC
JAPONAIS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 08 
مركب تاوادا املنطقة السياحية 
اكادير - 80000 اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.18963
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2022 ماي) (06 في) املؤلخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
سينغ) كيردف  ( (GURDEV SINGH

MILLAN)ميالن ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (02 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)110093.
447I

 Majalat Consulting SARL(مجاالت لالستشالات

AU

Majalat Consulting
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 Majalat مجاالت لالستشالات
Consulting SARL AU

لقم 28 الطابق الثاني، ع الة 17، 
تجزئة املسيرة، شالع الرياض، 
املح دية ، 28810، املح دية 

املغرب
Majalat Consulting  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
املسيرة شالع الرياض شقة 28 
الطابق الثاني ع الة 17 28820 

املح دية امل لكة املغراية.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.29535

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)01)أكتوار)2022)تم تعيين)
أبو) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

لحيم مو�سى ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2293.
888I

dricom

UNTOUCHABLES UK
إعالن متعدد القرالات

dricom
 BLOC(F1N°147 cite(DAKHLA
 AGADIR ، 80060، AGADIR

MAROC
UNTOUCHABLES UK  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21770

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 123 
اقامة املختال السو�سي 2 شطر ب 
شالع عبد الرحيم  - - اكادير املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.36997
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)06)ماي)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
طريق) عن  املال  لأس  زيادة  مايلي:)
من) ( دمج الحساب الجالي للشركاء)
100000.00)دلهم إلى)6950000.00 
دلهم من  الل إنشاء)68،500)سهم)

جديد
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
لـلسيد) امل لوكة  األسهم  ج يع  بيع 
مروحة بولفيندل سينج لصالح السيد)

ميالن كرديف سينغ
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بولفيندل) مروحة  السيد  استقالة 
مشالك) ك دير  منصبه  من  سينج 

للشركة
على) ينص  الذي  (:8 لقم) قرال 
كرديف) ميالن  السيد  تعيين  مايلي:)
سينغ مسير وحيد للشركة مع ج يع)
الصالحيات التوقيع بشكل منفرد في)

الحسابات البنكية للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند لقم)
ب بلغ) املال  لأس  تحديد  تم  مايلي:)
إلى) مقسم  (، دلهم) (6950000.00
بقي ة) اجت اعية  حصة  (69500
على) موزعة  (، للحصة) دلهم  (100
))السيد))ميالن كرديف) النحو التالي:)
حصة) سينغ.....................69500)

اجت اعية.
بند لقم)9:)الذي ينص على مايلي:)
كرديف) ميالن  السيد  الشركة  يدير 
سينغ))وهو ارن املدير الوحيد للشركة)
ج يع) في  منفرد  بشكل  التوقيع  مع 
العقود والحسابات البنكية للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (25 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)110013.
889I

كرول عبد الرح ان

 SOCIETE PHYTO FATNASSA
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كرول عبد الرح ان
08 تجزئة ع ال سيدي بنول ، 
28350، سيدي بنول املغرب

 SOCIETE PHYTO FATNASSA
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي كراج 
لقم 7 الكائن بالطريق الوطنية 

لقم 07 سيدي بنول اتجاه مراكش  
العطاطرة سيدي بنول العطاطرة 

28350 سيدي بنول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
3829

 30 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE PHYTO FATNASSA

.SARLAU
غرض الشركة بإيجاز):)بيع االدوية)

و االس دة الفالحية.
عنوان املقر االجت اعي):)كراج لقم)
 07 بالطريق الوطنية لقم) الكائن  (7
سيدي بنول اتجاه مراكش))العطاطرة)
 28350 العطاطرة) بنول  سيدي 

سيدي بنول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد املنصولي ابراهيم):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) املنصولي  السيد 
 28350 تجزئة الكوثر) (09 عنوانه)ا))

سيدي بنول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم) املنصولي  السيد 
 28350 تجزئة الكوثر) (09 عنوانه)ا))

سيدي بنول املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بنول) بسيدي  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)215.

850I

عزالدين مختالي

IKMOUR CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزالدين مختالي
حي السالم بلوك 83 لقم 38 سيدي 
سلي ان ، 18200، سيدي سلي ان 

املغرب
IKMOUR CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االول الحي الصناعي لقم 117 - 

18000 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
29277

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IKMOUR CARS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيالات بدون سائق.

الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 -  117 لقم) الصناعي  الحي  االول 

18000)سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة اكرام اشعوفي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: اشعوفي) اكرام  السيدة 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اكرام اشعوفي عنوانه)ا))
سيدي) (18000  68 لقم) النصر  حي 

قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
اشعوفي عنوانه)ا)) السيدة سالة 
سيدي) (18000  68 لقم) النصر  حي 

قاسم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

أكتوار)2022)تحت لقم)29277.
851I

مكتب الدلاسات القانونية والجبائية

GORGEOUSFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدلاسات القانونية 
والجبائية

63، شالع الكولنيش الع الة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدال البيضاء 

املغرب
GORGEOUSFOOD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

بولكون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق األول، لقم 3 - 

20000 الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 
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561417
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GORGEOUSFOOD
تاجر) ( ( (: (: غرض الشركة بإيجاز)

املنتجات املصنعة.
شالع) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
بولكون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة)
 -  3 لقم) األول،) الطابق  (،2 املشرق)

20000)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 MOUCHE الشركة)
حصة) (CORPORATION :  250

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 250 ( (: ( ( ( ( ( ( السيد ميكاييل كيكي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد كاد سي ون كيكي))):))250 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 Nicolas REBELO  :  250(السيد

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 MOUCHE الشركة)
عنوانه)ا)) (CORPORATION
مونتكرو) (91230 ( فوفيت) 63،زنقة 

فرنسا.
عنوانه)ا)) كيكي  ميكاييل  السيد 
 13 فيال) لوسو،) قصبة  تجزئة 
 80080 اكدال) السياحية  املنطقة 

مراكش املغرب.
كيكي) سي ون  كاد  السيد 
فيال) تجزئة قصبة لوسو،) عنوانه)ا))
13)املنطقة السياحية اكدال)80080 

مراكش املغرب.
 Nicolas REBELO السيد)
الفونتين) زنقة  (3 عنوانه)ا))
،شرطي س)))))77310)برانجي فرنسا

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كيكي  ميكاييل  السيد 
 13 فيال) لوسو،) قصبة  تجزئة 
 80080 اكدال) السياحية  املنطقة 

مراكش املغرب
كيكي) سي ون  كاد  السيد 
فيال) تجزئة قصبة لوسو،) عنوانه)ا))
13)املنطقة السياحية اكدال)80080 

مراكش املغرب
 Nicolas REBELO السيد)
الفونتين) زنقة  (3 عنوانه)ا))

،شرطي س)77310)برانجي فرنسا
 MOUCHE Scotty Jess السيد)
 91230 فوفيت) 63،زنقة  عنوانه)ا))

مونتكرو فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888800.

852I

afaqconseil

LES JARDINS DE YANICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LES JARDINS DE YANICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 25 دلب 

املحاميد القصبة مكتب قم 1 
مراكش - 80000 مراكش مغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.77917
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«200.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (300.000» إلى) دلهم»)
إدماج احتياطي أو ألااح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181116.

853I

said shop chaussures

said shop chaussures
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

said shop chaussures
دلب بوشنتوف الزنقة 76 الرقم 38-
36، 20550، الدالالبيضاء املغرب

said shop chaussures شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب 

بوشنتوف  زنقة 76 الرقم 36-38 
20550 الدال البيضاء  املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.517243
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 said shop الوحيد) الشريك  ذات 
chaussures))مبلغ لأس الها)10.000 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي دلب)
 38-36 الرقم) (76 زنقة) ( بوشنتوف)
20550)الدال البيضاء))املغرب نتيجة)

ل):)صعواة في تسيير شركة.
دلب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 38-36 الرقم) (76 زنقة) ( بوشنتوف)

20550)الدال البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) ضايف  ( سعيد) السيد)ة))
 38 زنقة) (2 تجزئة الصفاء) عنوانه)ا))
الدال) (20500 عين الشق) (89 الرقم)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
دلب) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 38-36 الرقم) (76 الزنقة) بوشنتوف 

الدال البيضاء)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885321.
858I

Belhachmi Law Firm

 Société de promotion
Immobilière Al Mountassir
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Belhachmi Law Firm
 boulevard Zerktouni ,197
 - Angle(Rue(chellah 197,
 boulevard(Zerktouni -

 Angle(Rue(chellah، 20100،
Casablanca Maroc

 Société de promotion
  Immobilière Al Mountassir

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 27 
 Boulevard(Zerktouni - 20100

.Casablanca Maroc
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.52033

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تم تعيين)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
 ALSHAWAF Abbas Mohamed

Ali Hussein))ك سير آ ر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888805.
855I

SUD EST CONSEIL

SM BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
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SM BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

زينيث لألع ال، شالع مسلم، اقامة 
بوكال، الطابق 3، شقة لقم 18، باب 

الدكالة - 80000  مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130331

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 SM (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING
-1منعش) (: غرض الشركة بإيجاز)
-3)استيراد) ( -2أع ال البناء) ( ( عقالي)

وتصدير مواد ومعدات البناء.
مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
اقامة) شالع مسلم،) زينيث لألع ال،)
بوكال،)الطابق)3،)شقة لقم)18،)باب)

الدكالة)-)80000))مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الرئيس) اي ان  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرئيس عنوانه)ا)) اي ان  السيدة 
بوندي) (93180 ( فونتان) شالع  (88

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الرئيس عنوانه)ا)) اي ان  السيدة 
بوندي) (93180 ( فونتان) شالع  (88

فرنسا)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181038.

856I

DELOITTE CONSEIL

VISUAL TV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DELOITTE CONSEIL

 Boulevard Sidi Mohammed

 Benabdellah,  Tour(Ivoire(III,

 étage 3 MARINA، 20000،

CASABLANCA MAROC

VISUAL TV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 60، جنرال 

محروض املنصولية، الطابق 2، 

شقة 5،  - 20100 الدال البيضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.228381

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل) (2021 نون3ر) (01 املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

VISUAL TV))مبلغ لأس الها)10.000 

(،60 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي)

الطابق) جنرال محروض املنصولية،)

2،)شقة)5،))-)20100)الدال البيضاء)

الشركة) حل  (: ل) نتيجة  املغرب 

بالترا�سي.

(،60 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق) جنرال محروض املنصولية،)

2،)شقة)5،))-)20100)الدال البيضاء)

املغرب.)

و عين:

اواير) ( أوايفيي موليس) السيد)ة))

 20100 فرنسا) فرونسوا و عنوانه)ا))

باليس فرنسا ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

مالس)2022)تحت لقم)819862.

457I

س-اطلس

ALEN OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 81 ، 23000، بني مالل 
املغرب

ALEN OPTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 3  
اقامة بزازة شالع الرااط بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
13361

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ALEN (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)نظالاتي.

  3 الرقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
(- اقامة بزازة شالع الرااط بني مالل)

23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اهدا) سكينة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اهدا  سكينة  السيدة 

لياض السالم الرقم)07)بلوك)20)بني)

مالل)23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اهدا  سكينة  السيدة 

لياض السالم الرقم)07)بلوك)20)بني)

مالل)23000)بني مالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)1112.

858I

MULTI EXPERTISE

SY CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

MULTI EXPERTISE

97 شالع حسن الصغير الطابق 

األول لقم 81 ، 20000، الدال 

البيضاء املغرب

SY CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي اقامة 

موليد زاوية شالع عبد اللطيف بن 

قدول و زنقة اح د شر�سي - 20300 

الدال البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.890811

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (07 في) املؤلخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

و) التج يل  و  الحالقة  صالون  (*

صباغة االظافر و ح ام

*)بيع مواد التج يل.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844227.

859I
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ATELIER DU DIAMANT
إعالن متعدد القرالات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 85
20000، Casablanca(Maroc

ATELIER DU DIAMANT «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
 rue 10 :وعنوان مقرها االجت اعي
 de(la(mutualité - - Casablanca

.Maroc
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.868195

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)09)ماي)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قرال بعدم حل الشركة لغم الخسائر)

املسجلة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

0
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يوليوز)2022)تحت لقم)831511.
860I

MULTI EXPERTISE

ABIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

MULTI EXPERTISE
97 شالع حسن الصغير الطابق 
األول لقم 81 ، 20000، الدال 

البيضاء املغرب
ABIA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 86 شالع 
الزلقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

20000 الدال البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.881321

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)07)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 2 الطابق) الزلقطوني  شالع  (86»
البيضاء) الدال  (20000  -  6 الشقة)
الخير) فدان  «اقامة  إلى) املغرب»)
البناية)17)الرقم)3)سيدي برنو�سي))-)

20000)الدال البيضاء))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888228.

861I

fidomek

YOUNBUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
YOUNBUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 27 
تجزئة نعيم 2  مكناس 50000 

مكناس املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.52939

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (01 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  YOUNBUSINESS الشريك الوحيد)
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
 27 لقم) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 50000 مكناس) ( (2 نعيم) تجزئة 
ايقاف) (: ل) نتيجة  املغرب  مكناس 

نهائي
لنشاط الشركة..

لقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 50000 مكناس) ( (2 تجزئة نعيم) (27

مكناس املغرب.)

و عين:

و) فريطس  ( ( يونس) السيد)ة))

الرازي حي) نهج  (52 الرقم) عنوانه)ا))

املغرب) االجديدة  (28000 املنال)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

محل) ( (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

لقم)27)تجزئة نعيم)2)مكناس

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)1097.

862I

lecomptable

SAFI URBAIN SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

SAFI URBAIN SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الزنقة 13 

حي امنية - 86000 اسفي املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.317

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم) (2022 مالس) (11 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«900.000)دلهم»)أي من)«100.000 

عن) دلهم») (1.000.000» إلى) دلهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (18 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2022)تحت لقم)583.

863I

موثقة

PRONORMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة

29 زنقة انطاكي  مكتب لقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب

PRONORMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة  ابن 

تومرت اقامة نرجس - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

13089

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (1997 ف3راير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PRONORMA

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.
عنوان املقر االجت اعي):)زنقة))ابن)

تومرت اقامة نرجس)-)90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم الشودلي):))80 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 20 ( (: بول مونيك) ( السيدة نوزة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد نعام الشودلي):))20)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة اللا الشودلي):))20)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الشودلي) الكريم  عبد  السيد 
 03 لقم) بوعرقية  سيدي  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.
مونيك) بول  ( نوزة) السيدة 
 03 لقم) بوعرقية  سيدي  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الشودلي  نعام  السيد 
 90000  03 لقم) بوعرقية  سيدي 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الشودلي  اللا  السيدة 
 90000  03 لقم) بوعرقية  سيدي 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشودلي) الكريم  عبد  السيد 
 03 لقم) بوعرقية  سيدي  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مالس) (17 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

1997)تحت لقم)8127.

868I

bemultico((بي ولتيكو

H.MSATECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بي ولتيكو
لقم 106 شقة لقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

H.MSATECH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 106 
الشقة 02 زنقة املعالكة مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57577

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.H.MSATECH
األشعة) ( (: بإيجاز) غرض الشركة 
بالراديوم) والعالج  الطبية  والكهرااء)
)تاجر أجهزة أو قطع غيال أو ملحقات)

لألجهزة
االستيراد و التصدير)

التفاوض.
عنوان املقر االجت اعي):)لقم)106 
(- مكناس) املعالكة  زنقة  (02 الشقة)

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الهرموزي سفيان):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سفيان) الهرموزي  السيد 
 2 الف) العربي  املغرب  عنوانه)ا))
 50000 بئر الرامي القنيطرة) (53 لقم)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
سفيان) الهرموزي  السيد 
 2 الف) العربي  املغرب  عنوانه)ا))
 50000 بئر الرامي القنيطرة) (53 لقم)

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)4067.
865I

س-اطلس

STE MARBRE R.S SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االدالي شالع 

الطائف لقم 81 ، 23000، بني مالل 
املغرب

STE MARBRE R.S SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل لقم 
85 الكائن باملنطقة الصناعية بني 

مالل - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

13363
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MARBRE R.S SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-مستولد

-تجالة الر ام.
املحل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الصناعية) باملنطقة  الكائن  (85 لقم)

بني مالل)-)23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد صالح ال3زازي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: الهداوي) لشيد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ال3زازي  صالح  السيد 
  11 حي الشرف اقامة السعادة لقم)

23000)بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)) الهداوي  لشيد  السيد 
 CL PERE MORETO 8 ESC 11 P02
 08 CAMBRILS TARRAGONA

TARRAGONA 83003)اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ال3زازي  صالح  السيد 
  11 حي الشرف اقامة السعادة لقم)

23000)بني مالل املغرب

عنوانه)ا)) الهداوي  لشيد  السيد 
 CL PERE MORETO 8 ESC 11 P02
 08 CAMBRILS TARRAGONA

TARRAGONA 83003)اسبانيا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)1113.
866I

A&E(Consulting

A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&E(Consulting
 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE(EL(WIFAK 1
 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA(CASA ، 20660،
CASABLANCA MAROC

A شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 85 شالع 
عبد القادل مفتقال الطابق الثاني 
الشقة 8 الدال البيضاء  - 20000 

الدال البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
488879

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

.A(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
تجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد شبه صيدلية.
85)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
الثاني) الطابق  مفتقال  القادل  عبد 
 20000 (- ( البيضاء) الدال  (8 الشقة)

الدال البيضاء))املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ناصري) السيدة أس اء)
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

ناصري عنوانه)ا)) السيدة أس اء)
لقم) وكالة حضرية  تجزئة  لساسفة 
131)شقة)01)البيضاء))20660)الدال)

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
ناصري عنوانه)ا)) السيدة أس اء)
لقم) وكالة حضرية  تجزئة  لساسفة 
131)شقة)01)البيضاء))20660)الدال)

البيضاء))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

ف3راير)2021)تحت لقم)-.

467I

FIDUNION-MAROC

COMANER DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرالات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMANER DISTRIBUTION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 119, 

شالع الجيش امللكي, فضاء صوفيا 
- - الدال البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.213683

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
من) الشركة  تس ية  تغيير  مايلي:)
إلى) (COMANER DISTRIBUTION

COMANER

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة املساه ة
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير السيد منير كوهن بعد)

تحويل الشركة إلى شركة املساه ة
على) ينص  الذي  (:8 لقم) قرال 
(: مايلي:)تعيين أعضاء)مجلس اإلدالة)
السيد منير كوهن،)لئيسا لل جلس و)
السيدة سلي ة) مديرا عاما للشركة،)
 DEXYS الشركة) عضوة،) البلغمي،)
املسؤولية) ذات  شركة  (،CAPITAL

املحدودة،)عضوة
قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين)FIDUNION-MAROC)مراقبا)

للحسابات
على) ينص  الذي  (:6 لقم) قرال 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد النظام)

األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( البيضاء) بالدال  التجالية 
لقم) تحت  (2022 نون3ر) (09

.844446+844447
868I

FIDUNION-MAROC

COMANER DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرالات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMANER DISTRIBUTION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 119, 

شالع الجيش امللكي, فضاء صوفيا 
- - الدال البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.213683

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)10)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيد مونير كوهن)3)حصص)
(: لفائدة) حصة  (106202 أصل) من 
حصة واحدة،) السيد نبيل سقاط،)
السيد ك ال بنكران،)حصة واحدة،)
حصة) البلغمي،) سلي ة  السيدة 
أكتوار) (10 بتاليخ) ذلك  و  واحدة،)

2022
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين)FIDUNION-MAROC)مراقبا)

للتحويل
على) ينص  الذي  (:3 لقم) قرال 
مايلي:)إعادة صياغة وإعت اد النظام)

األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888885.

869I

fiduciaire(rageca((فيديسيير لاجيكا

 INTER EQUIPEMENT
 MEDICAL SERVICES

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

fiduciaire(rageca  فيديسيير لاجيكا
26 اقامة املح دي زنقة لابعة 
العدوية الطابق الرابع لقم 38 

الجيروند ، 20500، الدال البيضاء 
املغرب

 INTER EQUIPEMENT MEDICAL
SERVICES MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي زنقة 8 

ازهراوي ابو قاسم حي املستشفيات  
- 20503 الدال البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (03 في) املؤلخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استراد وتوزيع االجهزة الطبية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)839517.
470I

wimocab

NOVA HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

wimocab
مج وعة  سوفيان لقم 89 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدالالبيضاء مج وعة  سوفيان 
لقم 89 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدالالبيضاء، 20280، 

املغرب الدال البيضاء
NOVA HOME  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 35شالع 
6 إنالة عين الشق الدالالبيضاء - 

20470  الدالالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.382905

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 نون3ر) (08 املؤلخ في)
نوة) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحسين ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)382905.
471I

FIDUSAL

 SOCIETE D ALLIANCES
HONNETES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUSAL
1893وشالع طالق بن زياد حي 

املغرب العربي ت الة ، 12030، ت الة 
املغرب
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 SOCIETE D ALLIANCES

HONNETES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة قادل 

الشقة 8 الطابق االول مرس الخير  - 

12000 ت الة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

137653

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE D ALLIANCES  :

.HONNETES

و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تغليف))مواد التنضيف.

بيع العقلقير.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

مرس) االول  الطابق  (8 الشقة) قادل 

الخير))-)12000)ت الة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد سالمان ابراهيم)):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سالمان ابراهيم))عنوانه)ا))
تجزئة السالم فتح الخير حي) (3 لقم)

واد الدهب))12000)ت الة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سالمان ابراهيم عنوانه)ا))
تجزئة السالم فتح الخير حي) (3 لقم)

واد الدهب)12000)ت الة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بت الة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)9257.
472I

FIDUSCAL

سونطرتيغابوتيك 72 ميل 
 CENTRE أنترناسيونال

 THÉRAPEUTIQUE 72 MILLE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
سونطرتيغابوتيك 72 ميل 
 CENTRE أنترناسيونال

 THÉRAPEUTIQUE 72 MILLE
INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي بولكون 
زنقة لكراكة إقامة لكولنيش شقة 

لقم 1 الطابق السفلي الع الة 
2 الدال البيضاء - 20053 الدال 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.523883

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم)) (2022 أكتوار) (13 في) املؤلخ 
الحالي) االجت اعي  املقر  ( تحويل)
لكراكة) زنقة  «بولكون  من) للشركة 
الطابق) (1 إقامة لكولنيش شقة لقم)
(- البيضاء) الدال  (2 الع الة) السفلي 
إلى) املغرب») البيضاء) الدال  (20053
املنطقة الصناعية أوالد) (58 «تجزئة)
الطابق األول الشقة) (25000 صالح)
لقم)1)-)الدال البيضاء)-)27182))الدال)

البيضاء))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844971.
473I

AL HISBA FISC

ميل فوود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4  RUE 55 2 EME(ETAGE
 N 6 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
ميل فوود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

االنبعاث أنيسة الرقم 196-195 
شالع دالي - 11000 سال املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.558805

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)02)غشت)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
«حي االنبعاث أنيسة الرقم)195-196 
11000)سال املغرب»)إلى) شالع دالي)-)
الحزام) وشالع  الفرح  حي  مدال  (71»
(- الطابق االول) (30 الكبير زنقة لقم)

20530)الدال البيضاء))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881386.

474I

بنسالم العربي

 LOS AMIGOS BNI
ZNASSEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بنسالم العربي
مج ع العرفان اقامة 289 الطابق 1 

لقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
 LOS AMIGOS BNI ZNASSEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج ع 
العرفان مج وعة 28 ع الة 289 
الطابق 1 لقم 9 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

131783

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 LOS (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AMIGOS BNI ZNASSEN

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي للبضائع.

مج ع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 289 ع الة) (28 مج وعة) العرفان 

طنجة) (90000  -  9 لقم) (1 الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

بقي ة) (100 (: اكن) السيد  الد 

1.000)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اكن  السيد  الد 

 2 8)ط) 3)ع الة) 2)مج وعة) العرفان)

لقم)74 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اكن  السيد  الد 

 2 8)ط) 3)ع الة) 2)مج وعة) العرفان)

لقم)74 90000)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (31 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258980.

475I
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ائت انية فر�سي فاط ة

ESPACE SETTATI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائت انية فر�سي فاط ة
شالع الزلقطوني بلوك ب لقم 16 
مديونة ، 20890، مديونة املغرب
 ESPACE SETTATI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 
اللة ياقوت ملتقى مصطفى املعاني 
الطابق الثاني لقم 62 مركز لياض 

الدالالبيضاء  - 2000 الدالالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.536627
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تقرل حل) 08)غشت) املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ESPACE SETTATI الشريك الوحيد)
 100.000 )مبلغ لأس الها) (SARL AU
 61 اإلجت اعي) دلهم وعنوان مقرها 
مصطفى) ملتقى  ياقوت  اللة  شالع 
 62 لقم) الثاني  الطابق  املعاني 
 2000 (- ( الدالالبيضاء) لياض  مركز 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدالالبيضاء)

 سالة بدون لاح.
و حدد مقر التصفية ب)61)شالع)
املعاني) ياقوت ملتقى مصطفى  اللة 
لياض) مركز  (62 لقم) الثاني  الطابق 
الدالالبيضاء) (2000 (- ( الدالالبيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) دغوغي  ( الكبير) السيد)ة))
 7 لقم) الساحل  تجزئة  عنوانه)ا))
برشيد املغرب) (26802 حد السوالم)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

الساحل لقم)7)حد السوالم

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883558.
476I

FLASH ECONOMIE

POCOYO TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

POCOYO TECHNOLOGIES
لقم التقييد في السجل التجالي: 

119223
العام) الج ع  ملقت�سى  تبعا 
االستثنائي املؤلخ في)19)شتن3ر)2022 
نشاط) تعديل  الوحيد  الشريك  قرل 

الشركة النشاط الجديد هو:
املركبات) بيع  وإعادة  شراء) (- ( (
لااعية) مركبات  توفير  املستع لة-)
لقضاء) الدواب  تجرها  التي  عراات 

أوقات الفراغ)؛-)ج يع الخدمات
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (28 التجالية ب راكش بتاليخ)

2022)تحت لقم)11238
477I

ABA GESTION SARLAU

ITALIANO CHR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
ITALIANO CHR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي إقامة 
36 شقة لقم 9 تجزئة سالم طريق 

صفرو - 30000 فاس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.66031

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تم تغيير) 19)أكتوار) املؤلخ في)

«مستغل مقهي») نشاط الشركة من)
إلى)«أشغال متنوعة

استيراد وتصدير».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8582.

478I

EURODEFI MANAGEWELL

ديالوير ايتو
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

ديالوير ايتو شركة التوصية 
البسيطة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
عبد املومن لقم 15 الطابق 2 الدال 
البيضاء - 20360 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

559051
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
األسا�سي لشركة التوصية البسيطة)

بامل يزات التالية:
التوصية) شركة  (: الشركة) شكل 

البسيطة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)ديالوير)

ايتو.
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستعانة) (، الحلول) تكامل  (، (ITO
ب صادل  الجية لخدمات تكنولوجيا)
(، والتصدير) االستيراد  (، املعلومات)

التدليب)،)االستشالات.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الدال) (2 الطابق) (15 عبد املومن لقم)
البيضاء) الدال  (20360 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 AE CAPITAL :  300 الشركة)
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 DELAWARE الشركة)
CONSULTING((:((700)حصة بقي ة)

100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) (AE 100.000 الشركة)
 2 الطابق) (15 شالع عبد املومن لقم)
20360)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب.
 DELAWARE الشركة)
عنوانه)ا)) ( (CONSULTING
 Anvers (Berchem(,  2600
Uitbreidingstraat 2 22600)بلجيكا)

بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الرصافي عنوانه)ا)) السيدة عطاء)
ع الة) (2 تجزئة لياض لحسن م س)
الدال) (20000 االلفة) (8 الشقة) (6

البيضاء)املغرب
 ERIC PIERRE J السيد)
بلجيكا) عنوانه)ا)) (.HIERHAUX

20000)بلدكاا املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882298.
479I

FIDUSCAL

FENNAF     فيناف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
فيناف     FENNAF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الروداني ، زنقة 13 أح د املجاتي 
،اقامة االلب الطابق األول لقم 8 
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املعاليف -  الدال البيضاء. - 20380 
الدال البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.859639
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ لأس الها) ( (FENNAF ( ( ( ( فيناف)
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
 13 زنقة) (، اإلجت اعي شالع الروداني)
،اقامة االلب الطابق) أح د املجاتي)
األول لقم)8)املعاليف)-))الدال البيضاء.)
- 20380)الدال البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)التصفية املسبقة للشركة.
شالع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املجاتي) أح د  (13 زنقة) (، الروداني)
 8 لقم) األول  الطابق  االلب  ،اقامة 
 20380 (- الدال البيضاء.) (- املعاليف)

الدال البيضاء)املغرب.)
و عين:

العفواني) ( ( سكينة) السيد)ة))
سلط) ابو  (68 زنقة) عنوانه)ا)) و 
الدال) (20330 املعاليف) االندلو�سي 
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844973.

880I

CAF MAROC

TFB COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
TFB COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني لقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
132015

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 TFB (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COM
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 دمات االتصاالت.
زنقة واد) (: عنوان املقر االجت اعي)
اقامة كاسطيا الطابق) (20 زيز الرقم)
طنجة) (90000  -  10 لقم) الثاني 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اوعزيزي) س ير  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اوعزيزي  س ير  السيد 
 CHEMIN DE RATONELLE  250

88810..)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اوعزيزي  س ير  السيد 
 CHEMIN DE RATONELLE  250

88810..)فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259283.

881I

سيكوجيس ش م

STE AFRIHI sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
سيكوجيس ش م

98 شالع عبد الكريم الخطابي ، 
32000، الحسي ة املغرب

STE AFRIHI sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 9 شالع  
الرااط - 32000 الحسي ة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.1567
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (03 املؤلخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
AFRIHI sarl))مبلغ لأس الها)100.000 
 9 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
الحسي ة) (32000 (- الرااط) ( شالع)

املغرب نتيجة ل):)اقتصادي.
شالع)) (9 و حدد مقر التصفية ب)

الرااط)-)32000)الحسي ة املغرب.)
و عين:

و) أفريحي  ( سعيد) السيد)ة))
 32000 كتامة) شالع  (9 عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) املغرب  الحسي ة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)283.
882I

’Entreprise(assisstance(*ENTASS*

alxyr
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،
60000، oujda(maroc

alxyr شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
شوهادة تجزئة لح اني لقم 09 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.29899
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2021)تقرل حل) 22)شتن3ر) املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)alxyr))مبلغ لأس الها)
مقرها) وعنوان  دلهم  (10.000
تجزئة) شوهادة  شالع  اإلجت اعي 
لح اني لقم)09)وجدة)-)60000)وجدة)

املغرب نتيجة ل):)مشاكل مالية.
شالع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شوهادة تجزئة لح اني لقم)09)وجدة)

- 60000)وجدة املغرب.)
و عين:

و) ( لح اني) ( إلياس) السيد)ة))
وجدة) (60000 وجدة) عنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (29 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1501.
883I

FID PME

APPIE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME
68 شالع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت الة ، 12020، ت الة املغرب
APPIE TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزءة 
املستقبل شالع طالق ابن زياد 
الع الة ب ت الة - 12000 ت الة 
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املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

137659

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 APPIE (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز):)نقل ج يع)

انواع البضاءع.

تجزءة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

املستقبل شالع طالق ابن زياد الع الة)

ب ت الة)-)12000)ت الة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد يحياوي عبد هللا)):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يحياوي عبد هللا))عنوانه)ا))

هولندا)0000)مكنا س املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يحياوي عبد هللا))عنوانه)ا))

هولندا)12000)مكنا س املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بت الة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)9261.

888I

H.A ACCOUNTING GROUP

بالك ريفر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
بالك ليفر شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
االميرة 3 الطابق االل�سي لقم 7 شالع 
يعقوب املنصول - 80000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.107031

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 نون3ر) (02 في) املؤلخ 

املصادقة على):
الراجي) ل�سى  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (100
100)حصة لفائدة))السيد))ة))كلبون)

كنيبك كيزي بتاليخ)08)نون3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181208.
885I

كبادكاف

RECHAUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة
كبادكاف

89 شالع الجيش امللكي 
الطابق8لقم13 ، 62000، الناضول 

املغرب
RECHAUTO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: زنقة 
25 لقم 10 حي توي ة  - 62000 

الناضول املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.8511
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)26)أكتوار)2022

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

مالءمة النضام االسا�سي للشركة مع)

كل التعديالت

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4712.

886I

ACCOMPT CONSULTING

VALBIO CYCLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

VALBIO CYCLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 83 حي 

الوحدة عبد السالم حي االندلس 

كراج وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

80185

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.VALBIO CYCLE

-إعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التدوير االسترداد نوع التحويل املبكر)

من النفايات

-بائع  ردة معدنية
أو) تاجر  )أداء) وتصدير) -استيراد 

وسيط).
حي) (83 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
االندلس) حي  السالم  عبد  الوحدة 

كراج وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
((: ( لحريكي) العالي  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لحريكي)) العالي  عبد  السيد 
زنقة) معافة  سيدي  حي  عنوانه)ا))
وجدة) (60000 وجدة) (29 توفيق لقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لحريكي)) العالي  عبد  السيد 
زنقة) معافة  سيدي  حي  عنوانه)ا))
وجدة) (60000 وجدة) (29 توفيق لقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1735.
487I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

CG SERVICES س.ج سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC

 CG SERVICES س.ج سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 131 شالع 
أنفا إقامة  أزول مكتب لقم 11 ب 
البيضاء - 20000 الدال البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561299

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

س.ج) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.CG SERVICES(سرفيس

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرحالت) للخالج.وتنظيم  الخدمات 

و) الدولية.) واملؤت رات  والفعاليات 

االستشالات) و دمات  الكتب.) نشر 

والدعم و مواكبة لألفراد والشركات)

واملنظ ات العامة أو الخاصة.

 131 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

شالع أنفا إقامة))أزول مكتب لقم)11 

الدال البيضاء) (20000 (- ب البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: كرافاط) ڭيوم  السيد 

حصة بقي ة)10)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كرافاط  ڭيوم  السيد 

بلجيكا)1810)وتيرلو بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كرافاط  ڭيوم  السيد 

بلجيكا)1810)وتيرلو بلجيكا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

885182- ( لقم) تحت  (2022 نون3ر)

.36863

888I

MONSEF ALAMI

STE HJR LEADS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI

 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC

STE HJR LEADS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

املغرب العربي، قيسالية واد الفوالة 

- 91000 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

1745

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HJR LEADS

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مراكز االتصال

التسويق االلكتروني

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

قيسالية واد الفوالة) املغرب العربي،)

- 91000)شفشاون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: مفريج) ح يدة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ح يدة مفريج عنوانه)ا))
شالع الساقية الح راء)لقم)19)تجزئة)

العيون)91000)شفشاون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ح يدة مفريج عنوانه)ا))
شالع الساقية الح راء)لقم)19)تجزئة)

العيون)91000)شفشاون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاون))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)122/2022.

889I

STE ASM DIVERS   SARL AU

ASM DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE(ASM(DIVERS   SARL(AU

 HAY(NAHDA 2 N° 27 TIFLET ،

15400، TIFLET(MAROC

ASM DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النهضة 

2 لقم 27 تيفلت  - 15800 تيفلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

1385

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 ASM (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.DIVERS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في مختلف األع ال اإلنشائية/)تاجر)

مواد البناء)بالتقسيط..

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 15800 (- ( تيفلت) (27 لقم) (2 النهضة)

تيفلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الوعزقي) السيد سعيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: الوعزقي) سعيد  السيد 

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الوعزقي عنوانه)ا)) السيد سعيد 

زاكولة)) تزالين  عزيق  و  ايت  دوال 
47900)زاكولة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الوعزقي عنوانه)ا)) السيد سعيد 

زاكولة)) تزالين  عزيق  و  ايت  دوال 
47900)زاكولة))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

28)أكتوار) االبتدائية بتيفلت))بتاليخ)

2022)تحت لقم)512.

890I

FLASH ECONOMIE

 MARMO LINDA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)

مؤلخ) عرفـي  عقد  ب قت�سى  ( (-I

اإليداع) تم  ( (2022 غشت) ( في08)

بالدال) التجالية  باملحك ة  القانوني 

تحت) اكتوار2022) (17 يوم) البيضاء)
لقم)841755)لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  ذات  ( املحدودة)

وذات) (MARMO LINDA SARLAU

امل يزات التالية:

 MARMO LINDA (: التس ية) (*

 SARLAU

*)النشاط االجت اعي للشركة):))
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وتصدير) واستيراد  وايع  شراء) (•
وتسويق وتوزيع أي سلع غذائية أو)
غير غذائية وأي منتج ومواد ومعدات)

وأي نشاط ذي صلة.
*)املقر االجت اعي):)12)شالع سالية)
بامليي) (3 الشقة) (3 بن زونيم الطابق)

الدال البيضاء.
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)

تأسيسها النهائي.
(: االجت اعي) الرأس ال  (*
في))))) ( محدد) االجت اعي  الرأس ال 

100.000,00دلهم لفائدة):
ابراهيم حسن عبده سيد) (•

(( ( 1 000)حصة
 

تبتدئ) (: االجت اعية) السنة  (*
يناير) فاتح  من  االجت اعية  السنة 

وتنتهي في)31)دجن3ر.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير) (*
مسير) سيد  عبده  حسن  ابراهيم 

وحيد و ملدة غير محدودة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجالي لدى املحك ة التجالية الدال)
   2022 اكتوار) (17 بتاليخ) البيضاء،)

تحت لقم)558697.
ملخص قصد النشر

891I

ACDEN

 GLOBAL EXCHANGE
 FOREIGN EXCHANGE

MAROC, SARLAU
إعالن متعدد القرالات

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC
 GLOBAL EXCHANGE FOREIGN
 EXCHANGE(MAROC, SARLAU
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: 31  تجزئة 

الكولين 21, سيدي معروف - 
20190 الدال البيضاء املغرب..

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.230289

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)15)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

لغم) الشركة  نشاط  است رال  تقرل 
 سالة)¾)لأس الها.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883082.

892I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

RECY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

157 شالع القدس، تجزئة املجد، 

الطابق األول، شقة لقم 6 ال3ريد 68 

- العوامة، 90000، طنجة املغرب

RECY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 

183،الطابق األل�سي شالع ولي 

العهد،محل لقم 13 - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.65659

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 

ذات) شركة  (RECY TRANS حل)

لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دلهم  (10.000

اإلجت اعي)183،الطابق األل�سي شالع)

 90000  -  13 لقم) العهد،محل  ولي 

طنجة املغرب نتيجة لتراجع النشاط.

و عين:

و) الهاني  ( مح د) السيد)ة))
عنوانه)ا))ال3رانص)1)زنقة)85)لقم)11 

)ة)) املغرب ك صفي) طنجة  (90000

للشركة.

الج عية) انعقاد  تم  قد  و 
 2022 أكتوار) (28 بتاليخ) الختامية 
ولي) شالع  األل�سي  183،الطابق  وفي)
العهد،محل لقم)13 - 90000)طنجة)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259232.

893I

ste holdings missour sarl au

STE MED-ELG TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay( essalam( hay( essalam،

missour)،33250)املغرب
  STE MED-ELG TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
حي) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
ميسول)) (33250 (- ميسول.) النجاح 

املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

2273
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MED-ELG TRAVAUX
او) البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)
املكاتب) ،توليد  املختلفة) االشغال 

،اشغال))قنوات الواد الحال واملاء..
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
ميسول)) (33250 (- ميسول.) النجاح 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد الكبدولي مح د)):))1.000 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الكبدولي مح د عنوانه)ا))
ميسول)) (33250 ( حي النجاح ميسول)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
مح د)) الكبدولي  السيد 
عنوانه)ا))حي النجاح))33250)ميسول)

املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)518/2022.
898I

فيكاميد

STE HARD NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

فيكاميد
3، شالع الوحدة الطابق األول لقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
STE HARD NORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
اللوكوس ، إقامة الح امة ، 

الح امة - تطوان تطوان 93000 
تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.8303
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم)) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 
الحالي) االجت اعي  املقر  ( تحويل)
للشركة من)«شالع اللوكوس)،)إقامة)
تطوان تطوان) (- الح امة) (، الح امة)
«شالع) إلى) املغرب») تطوان  (93000
19)الطويلع) 6)لقم) جبل أطلس زنقة)
تطوان)) (93000 تطوان) تطوان  (-



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21782

املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاليخ)27)أكتوار)

2022)تحت لقم)2169.
895I

فيكاميد

STE MONDIAL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

فيكاميد
3، شالع الوحدة الطابق األول لقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
STE MONDIAL NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
مح د بن الحسن الوزاني زنقة 01 
ع الة 80، السدة لقم 2 - تطوان 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.13999

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)17)نون3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الوزاني) الحسن  بن  مح د  «شالع 
لقم) السدة  (،80 ع الة) (01 زنقة)
تطوان) (93000 تطوان) تطوان  (- (2
إلى)«شالع جبل أطلس زنقة) املغرب»)
تطوان تطوان) (- الطويلع) (17 لقم) (6

93000)تطوان))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (17 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2183.
896I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

ERRAHMA AMJAD BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI 2 ETAGE(APP 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
ERRAHMA AMJAD BTP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
االس نت 92 النعي ة - 60000 

وجدة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.28789

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ERRAHMA الوحيد) الشريك  ذات 
لأس الها) مبلغ  ( (AMJAD BTP
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
النعي ة) (92 اإلجت اعي حي االس نت)
(: ل) نتيجة  املغرب  وجدة  (60000  -

توقيف الع ل بالشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االس نت)92)النعي ة)-)60000)وجدة)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))فؤاد))امجد و عنوانه)ا))
حي املستقبل شالع الشروق)2)لقم13  
وجدة املغرب) (60000 ( سيدي يحيى)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)3328.
497I

محاسب معت د):)عتيڭي مح د ك ال

JARDIN DELILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

محاسب معت د : عتيڭي مح د 
ك ال

لقم 20 زنقة الزياني شقة 07 ع الة 
ودغيري وجدة ، 60000، وجدة 

املغرب
JARDIN DELILA   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 LOT : وعنوان مقرها اإلجت اعي
BENMIRA N106 طريق سيدي 
يحيى ، وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.31605

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 شتن3ر) (05 في) املؤلخ 
)شركة ذات) ( (JARDIN DELILA حل)
لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دلهم  (10.000
 LOT BENMIRA N106 اإلجت اعي)
طريق سيدي يحيى)،)وجدة)-)60000 
وجدة املغرب نتيجة لالنخفاض كبير)

في املبيعات مع نقص في االسواق.
و عين:

و) ) لفاوي  ابتسام) السيد)ة))
 3 شقة) صفرو  زنقة  (10 عنوانه)ا))
حسان الرااط)10000)الرااط املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
 LOT وفي) (2022 شتن3ر) (05 بتاليخ)
سيدي) طريق  (BENMIRA N106
يحيى)،)وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1626.
898I

FIDUCIAIRE  EMERGENCE

ألفاريوم ديجيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE  EMERGENCE
 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER(CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA MAROC

ألفاليوم ديجيتال  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 810 
شالع مح د الزلقطوني إقامة  ح اد  
شقة  لقم1  - 0000 الدال البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.460761

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 شتن3ر) (30 في) املؤلخ 
شركة) ( ديجيتال) ألفاليوم  حل 
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
شالع مح د) (810 مقرها اإلجت اعي)
الزلقطوني إقامة))ح اد))شقة))لقم1  
- 0000)الدال البيضاء)املغرب نتيجة)

لعدم انجاز لقم معامالت.
و عين:

و) الوالي  ( يوسف) السيد)ة))
الدكتول) شالع  (3 لقم) عنوانه)ا))
شقة) (8 طابق) سيجل ا�سي  مح د 
لقم)12)بولكون)0000)الدال البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
 810 وفي) (2022 أكتوار) (07 بتاليخ)
شالع مح د الزلقطوني إقامة))ح اد))
الدال البيضاء) (0000  - لقم1   ( شقة)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844807.
899I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ISIDOR MAROC
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شالع سيدي عبد الرح ان 
الشقة 1 ، 20200، الدال البيضاء 

املغرب
ISIDOR MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالث شقة لقم 6 - 

20000 الدال البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.370247

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)13)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
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قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت)200)حصة بقي ة مائة))100)  
دلهم للواحدة من طرف السيد يان)
السيد)) لصالح  فيكالني  بيير  ماليو 

تيري برتراند جون أودي.
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد يان) ( استقالة) ( املوافقة على)
ماليو بيير فيكالني من منصبه ك سير)

للشركة.
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من النظام) ( (7 و) (6 تعديل الفصول)

األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تيري) ( السيد) (، الوحيد) الشريك 
للشركة) يجلب  أودي  جون  برتراند 
ا نقدًيا قدله ستون ألف دلهم)

ً
مبلغ

)60.000)دلهم).
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يبلغ لأس مال الشركة)60)ألف دلهم.)
بقي ة) سهم  (600 إلى) مقس ة  وهي 
للسهم) دلهم)) (100( دلهم) مائة 
بالكامل)،)ومخصصة بالكامل للسيد)
بصفته) (، أودي) جون  برتراند  تيري 

املساهم الوحيد.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844975.
500I

FOUZMEDIA

SO TASTY  SARLAU
إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SO(TASTY  SARLAU  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 

شالع موالي عبدالعزيز وزنقة أبي 
زلعة الرقم 3 الطابق األل�سي إقامة 

الياقوت الرقم 36 - - القنيطرة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)03)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اجت اعية) حصة  (1000 تفويت)
بن) صغير  مح د  السيد  ملكية  في 
 وليس والسيد عزيز مفتاح لفائدة)

السيد يونس ج ال
على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
مايلي:)تعيين السيد يونس ج ال بعد)
مح د) السيد  الشريكين  استقالة 
عزيز) والسيد  بن  وليس  صغير 

مفتاح من مه ة التسيير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اجت اعية) حصة  (1000 تفويت)
بن) صغير  مح د  السيد  ملكية  في 
 وليس))والسيد عزيز مفتاح لفائدة)

السيد يونس ج ال
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بعد) ج ال  يونس  السيد  تعيين 
مح د) السيد  الشريكين  استقالة 
عزيز) والسيد  بن  وليس  صغير 

مفتاح من مه ة التسيير
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)92905.
501I

FOUZMEDIA

ANNAG HYDRAULIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ANNAG HYDRAULIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 8 القنيطرة 18000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67175

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ANNAG HYDRAULIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)ميكانيكي.

 59 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع موالي عبدالعزيز إقامة موالي)
عبدالعزيز الرقم)8)القنيطرة)18000 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مح د  عناق  السيد 

القنيطرة)18000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مح د  عناق  السيد 

القنيطرة)18000)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)-.
502I

Space Business Company SARL AU

 Space Business Company
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Space Business Company SARL
AU

لقم 28، شالع مح د السادس، 

حي املقاومة.  ريبكة. ، 25000، 
 ريبكة املغرب

 Space Business Company SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 28، 
شالع مح د السادس، حي املقاومة. 
 ريبكة.  ريبكة 25000  ريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
7863

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 Space (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.Business Company SARL AU
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حاملي) مواكبة  املقاوالت،) وتدبير 

املشاليع،)اإلستشالة الضريبية..
(،28 :)لقم) عنوان املقر االجت اعي)
حي املقاومة.) شالع مح د السادس،)
25000) ريبكة)  ريبكة.) ريبكة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 5.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
شطو) أمين  مح د  السيد 
عنوانه)ا))لقم)05،)ودادية املوظفين،)
 25000 ( األ وة.) ريبكة.) زنقة 

 ريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
شطو) أمين  مح د  السيد 
عنوانه)ا))لقم)05،)ودادية املوظفين،)
 25000 ( األ وة.) ريبكة.) زنقة 

 ريبكة املغرب
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاليخ)07)أكتوار)

2022)تحت لقم)888.
503I

فيد بيست كونسيلتين

SIDRAFISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شالع موالي اس اعيل 
زنقة بركان لقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب
SIDRAFISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 135 
بلوك E تجزئة الوحدة  العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

19523
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2016 يوليوز) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SIDRAFISH
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

االس اك.....
عنوان املقر االجت اعي):)لقم)135 
(- العيون) ( الوحدة) تجزئة  (E بلوك)

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 200.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الحق) عبد  السيد)•)
 100 حصة بقي ة) (1.000 ( (: ( الرابح)

دلهم للحصة.
تي) ا سيد السيد)•)
الرويمي)):))1.000)حصة بقي ة)100 

دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحق الرابح عنوانه)ا))
الوحدة)) تجزئة  (E بلوك) (135 لقم)

العيون)70000)العيون املغرب.
السيد سيداتي الرويمي عنوانه)ا))
 15 لقم) وجدة  زنقة  السعدة  شالع 

العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق الرابح عنوانه)ا))
الوحدة)) تجزئة  (E بلوك) (135 لقم)

العيون)70000)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاليخ)26)يوليوز)

2016)تحت لقم)2135.
508I

A.MEDITERANNEE CONSEIL ET GESTION

FLIX CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 A.MEDITERANNEE CONSEIL ET
GESTION

 RUE BANI MARINE IMM ALEJ
 3EME(ETAGE(N 19 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
FLIX CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 105 زنقة 
فاس الطابق الثاني لقم 3 - 60000 

وجدة املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.31075

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)07)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة) (FLIX CONSTRUCTION
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 
 105 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي)
 -  3 لقم) الثاني  الطابق  فاس  زنقة 
لقفل) نتيجة  املغرب  وجدة  (60000

التصفية.
و عين:

)و عنوانه)ا)) بال) ( ( السيد)ة))ل�سي)

  19 لقم) القيبات  زنقة  املسيرة  حي 

)ة)) ك صفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

 105 وفي) (2022 أكتوار) (07 بتاليخ)
 -  3 لقم) الثاني  الطابق  فاس  زنقة 

60000)وجدة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1713.

505I

AKHBAR TASSAOUT

AKHBAR TASSAOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AKHBAR TASSAOUT

مركز الهيادنة ج اعة الهيادنة قلعة 

 EL KELAA ،83000 ، السراغنة

DES SRAGHNA املغرب

AKHBAR TASSAOUT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 

الهيادنة، ج اعة الهيادنة قلعة 

السراغنة - 83000 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

5895

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AKHBAR TASSAOUT

إصدال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
والدوليات) الجرائد  ونشر  وطبع 

الولقية واإللكترونية
-)وكالة للتواصل واإلعالم.

مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
قلعة) الهيادنة  ج اعة  الهيادنة،)
قلعة السراغنة) (83000 (- السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 60.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد مح د البيهي):))600)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) البيهي  مح د  السيد 
قلعة) (83000  1 حي النول) (157 لقم)

السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البيهي  مح د  السيد 
قلعة) (83000  1 حي النول) (157 لقم)

السراغنة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاليخ)07 

نون3ر)2022)تحت لقم)856/2022.
506I

R.H.F TRANS

R.H.F TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R.H.F TRANS
 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 N 29
 26 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
R.H.F TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 زنقة 
ع ر ابن العاص الطابق 3 لقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
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131875
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 R.H.F (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطلي و الدولي للبضائع.
زنقة) (29 (: عنوان املقر االجت اعي)
 26 لقم) (3 ع ر ابن العاص الطابق)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ح زة) العفير  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ح زة  العفير  السيد 
الدال) (09 لقم) (18 زنقة) دلب الفقراء)
البيضاء) الدال  (20000 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ح زة  العفير  السيد 
الدال) (09 لقم) (18 زنقة) دلب الفقراء)
البيضاء) الدال  (20000 البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259058.
507I

PUSH CENTER

SILVERAPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
SILVERAPEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 357 شالع 

مح د الخامس الطابق الخامس 
الشقة التاسعة الفضاء 2 الدال 

البيضاء  - 20000 الدال البيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561035

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SILVERAPEX
توفير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 دمة الك بيوتر.
عنوان املقر االجت اعي):)357)شالع)
الخامس) الطابق  الخامس  مح د 
الدال) (2 الفضاء) التاسعة  الشقة 
البيضاء)) الدال  (20000 (- ( البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد املهدي بنشقرون)):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي بنشقرون))عنوانه)ا)))
زنقة ابن  ليقان اقامة الس اء)طابق)
 20000 ( ( الدال البيضاء) (20 شقة) (7

الدال البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي بنشقرون))عنوانه)ا)))
زنقة ابن  ليقان اقامة الس اء)طابق)
 20000 ( ( الدال البيضاء) (20 شقة) (7

الدال البيضاء))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888223.
508I

HASNAOUIA CONTROLE

STE GROUP OLAD ZZRAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
  STE GROUP OLAD ZZRAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي مرجان 
لقم 189 سيدي سلي ان - 18200 

سيدي سلي ان املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.3219

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)26)أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد)ة))الزلهي)

مصطفى ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سلي ان))بتاليخ)03 

نون3ر)2022)تحت لقم)201/2022.
509I

التين و الزيتون

التين و الزيتون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

التين و الزيتون
جنانات حانوت البقال اكيوض الحي 

الصناعي لقم 111 سيدي غانم 
 MARRAKECH ،80000 ، مراكش

MAROC
التين و الزيتون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي جنانات 

حانوت البقال اكيوض الحي 

الصناعي لقم 111 سيدي غانم 

مراكش  مراكش 80000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

81607

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2017 مالس) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)التين و)

الزيتون.

ليادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األع ال في إدالة االستغالل الزلاعي.

جنانات) (: عنوان املقر االجت اعي)

حانوت البقال اكيوض الحي الصناعي)

مراكش)) غانم  سيدي  (111 لقم)

مراكش)80000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) الشجعي  سعد  السيد 

حي) اللي ون  ڤيال  علي  امام  زنقة 

الشثوي))80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) الشجعي  سعد  السيد 

حي) اللي ون  ڤيال  علي  امام  زنقة 

الشثوي))80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (12 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2017)تحت لقم)3568.

510I
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مكتب املحاسبة الفا�سي

ALUMINIUM AVIATION
إعالن متعدد القرالات

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة لقم 8 ، 

93000، تطوان املغرب

ALUMINIUM AVIATION  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 

مرتيل ، املنطقة الصناعية لقم 78 ، 

79 و 80 - 93000 تطوان املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.7189

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)16)دجن3ر)2018

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

لفائدة) االجت اعية  الحصص  وهب 

السيدة لشيدة اشعاش)

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر االجت اعي لشركة)

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

لفع لأس ال الشركة من)000 000 2  

دلهم إلى))000 200 2)دلهم)

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام االسا�سي البند لقم)8،)

6)و)7 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

(، مرتيل) طريق  (: االجت اعي) املقر 

املنطقة الصناعية لقم)78)،)79)و)80 

تطوان

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مح د) السيد  مساه ة  (: املساه ة)

السيدة) دلهم،) (220  000 لبادي ب)

اي ان لبادي)000 352)دلهم)،))السيد)

عادل لبادي)000 352)دلهم،)السيد)

طالق لبادي)000 352)دلهم)،)السيد)

امين لبادي)000 352)دلهم)،))السيدة)

منى لبادي)000 352)و السيدة لشيدة)

اشعاش)000 220)دلهم))

على) ينص  الذي  (:7 لقم) بند 
تحديد) (: لأس مال االجت اعي) مايلي:)
الراس املال في)00. 000 200 2)دلهم)
200 2)حصة اجت اعية) مقس ة الى)
حسب) ( للحصة) دلهم  (1000
مح د) السيد  (: التالية) الحصص 
اي ان) السيدة  (، حصة) (220 لبادي)
عادل) السيد  (، حصة) (352 لبادي)
لبادي)352)حصة السيد طالق لبادي)
352)حصة)،)السيد امين لبادي)352 
 352 لبادي) منى  السيدة  (، حصة)
اشعاش) لشيدة  السيدة  و  (، حصة)

220)حصة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2015)تحت لقم)0020.

511I

مكتب الح وتي

WELLSPRING TRANS
إعالن متعدد القرالات

مكتب الح وتي
شالع الخرطوم لقم 51 ، 62000، 

الناظول املغرب
WELLSPRING TRANS «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: 580 شالع 
املسيرة الطابق الثاني الشقة لقم 03 

- - الناظول املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.28509

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)21)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
عزل السيدة زليوح اي ان من مهام)
تسيير الشركة و تعيين السيد وعلي)
مح د مسيرا جديدا للشركة ملدة غير)

محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)التسيير

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)8692.

512I

FS

SOCIETE BOUZKURT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FS
(، لقم)27)زنقة عالل بن عبد هللا)

52000،)الرشيدية املغرب
شركة) (SOCIETE BOUZKURT

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي قبو لقم)
82)تجزئة اال وة)-)52000)الرشيدية)

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي)
.15789

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
بيع منتجات االلبسة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاليخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883.

513I

ste al moustakbal conseil

STE PELIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
STE PELIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)
 N 41 RUE وعنوان مقرها اإلجت اعي
 2 BLAD(TAHRI(SAHB(LOUARD

FES - 30000 FES املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.56621

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤلخ في 18 نون3ر 2022 تقرل حل 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
PELIM  مبلغ لأس الها 100.000 
 N دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي
 41 RUE 2 BLAD(TAHRI(SAHB

 LOUARD(FES - 30000 FES
املغرب نتيجة ل : عدم وجود لقم 

معامالت بسبب االزمة.
 N 81 RUE(و حدد مقر التصفية ب
 2 BLAD TAHRI SAHB LOUARD

 .FES - 30000 FES MAROC
و عين:

و) املهدون  ( السيد)ة)) ليد)
 825 لقم) توزين  بني  حي  عنوانه)ا))
املغرب ك صفي) (FES  30000 طنجة)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8852.

518I

ASMAA MEDIA GROUP

ALI CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال3رنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ALI CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 81 شالع 
زلقطوني الطابق 7 الشقة 37 - - 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.526069

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 يونيو) (16 في) املؤلخ 

املصادقة على):
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الرزاق)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
بوصحيب)500)حصة اجت اعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
يونيو) (16 اح د الطواف بتاليخ) )ة))

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يونيو)2022)تحت لقم)828568.
515I

ASMAA MEDIA GROUP

ALI CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال3رنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ALI CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 81 شالع 
زلقطوني الطابق 7 الشقة 37 - - 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.526069

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (06 في) املؤلخ 

املصادقة على):
)ة))اح د الطواف) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))لفيق)

جوهري بتاليخ)06)شتن3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 16 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)837903.
516I

ASMAA MEDIA GROUP

ALI CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال3رنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ALI CONSTRUCTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 81 شالع 
الزلقطوني الطابق 7 الشقة 37  - - 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

526069
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 دجن3ر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ALI (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة واع ال بناء.
81)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
 -  - الزلقطوني الطابق)7)الشقة)37  

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( جوهري) لفيق  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
بوصحيب) الرزاق  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (500   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( لفيق جوهري) السيد 
(- ( السالم) حي  الرياض  تجزئة  (33

الجديدة املغرب.
بوصحيب) الرزاق  عبد  السيد 
والد) الدال  الخ املة  دوال  عنوانه)ا))

عي�سى))-)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( لفيق جوهري) السيد 
(- ( السالم) حي  الرياض  تجزئة  (33

الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

دجن3ر)2021)تحت لقم)808813.

517I

FIRST ACCOUNTING MOROCCO

كيربارتنرز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIRST ACCOUNTING
MOROCCO

 RUE(MUSTAPHA(EL(MAANI ،
20300، CASABLANCA(MAROC
كيربالتنرز شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10, زنقة 
لاسين فال فلولي املعاليف - 
20390 الدالالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
458507

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

كيربالتنرز.
اعداد و) (: غرض الشركة بإيجاز)
تصنيع و تغليف و شراء)و بيع بالج لة)
تصدير,) و  استيراد  و  بالتقسيط  و 
كل هذه الع ليات لنفسها و لغيرها)
جهزة)

ْ
اال الصيدالنية و  املنتجات  من 

التشخيصية) الكواشف  و  الطبية 
التج يل) مستحضرات  و  املخت3رية 
املك الت) و  الشخصية  النظافة  و 
وفقا) الك يائية  املواد  و  الغذائية 
لهنا) و  السالية  القانونية  حكام 

ْ
لال

بتصاليح السلطات املختصة

قد) معامالت  أي  عامة,) بصفة 

تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة)

باألنشطة املحددة أو التي يحت ل أن)

تعزز تن ية الشركة.
10,)زنقة) (: عنوان املقر االجت اعي)
لاسين فال فلولي املعاليف)-)20390 

الدالالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 200.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 2.000 ( (: السيد عبدالحي أ ياط)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدالحي أ ياط عنوانه)ا))
شقة) (1 الطابق) أ  دلج  لوي�سي  زنقة 
 20390 كةلايس) زنقة  زاوية  (, (5

الدالالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالحي أ ياط عنوانه)ا))
شقة) (1 الطابق) أ  دلج  لوي�سي  زنقة 
 20390 كةلايس) زنقة  زاوية  (, (5

الدالالبيضاء)املغرب

(- بتاليخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت لقم)-.

518I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

FHE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

FHE DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 32 
زنقة 208 عين قادوس حي املصلى  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74455
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 FHE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
محل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملشرواات) األغذية  تاجر  (- بقالة)

بالتقسيط)-.
 32 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
208)عين قادوس حي املصلى))-) زنقة)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس الفياللي)):))26)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 26 ( (: الصغير) التجاني  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
حصة) (88 ( (: السيد  الد أشقير)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد يونس الفياللي)
13)زنقة أبو املحاسن الروياني طابق)
5)اقامة فاتن املعاليف))20000)الدال)

البيضاء)املغرب.
السيد التجاني الصغير عنوانه)ا))
26)زنقة بوليد و زنقة ديكاف الطابق)
الدال) (20000 ص س) (18 الشقة) (2

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) أشقير  السيد  الد 
 52000 تنجداد) الن يرو  قصر 

الراشدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أشقير  السيد  الد 

 52000 تنجداد) الن يرو  قصر 

الراشدية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8589.

519I

PROMO NAMIQ

PROMO NAMIQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROMO NAMIQ

57 شالع الدلفوفي إقامة الدوحي 

الطبق االول الشقة لقم2. ، 

60000، وجدة املغرب

PROMO NAMIQ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اإلجت اعي 

57 شالع الدلفوفي إقامة الدوحي 

الطبق االول الشقة لقم-.2 .. - 

60000 وجدة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

80191

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PROMO NAMIQ

تطوير) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

امل تلكات.)•)أع ال البناء.)•)أع ال

مختلفة.

عنوان املقر االجت اعي):)اإلجت اعي)
الدوحي) إقامة  الدلفوفي  شالع  (57
 -  .. لقم-.2  الشقة  االول  الطبق 

60000)وجدة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الن يق مصطفى)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الن يق مصطفى عنوانه)ا))
حي اكدال تجزئة الرح ة)2)لقم ل)32 
سيدي يحييى)60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الن يق مصطفى عنوانه)ا))
حي اكدال تجزئة الرح ة)2)لقم ل)32 

سيدي يحييى)60000)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1741.
520I

PRO-ACCOUNTING

 MAROC SOLUTION
SERVICE INDUSTRIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
80 شالع موالي سلي ان عين السبع 

، 20590، الدال البيضاء املغرب
 MAROC SOLUTION SERVICE

INDUSTRIEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 68 زنقة 
عبدهللا املديوني الطابق األول لقم 

2 - 20000 الدالالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561521
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 MAROC SOLUTION SERVICE

.INDUSTRIEL

االتجال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غيال) قطع  (- الصناعية) املعدات  في 

ارليات الصناعية)-)تصدير و استيراد.
زنقة) (68 (: عنوان املقر االجت اعي)

عبدهللا املديوني الطابق األول لقم)2 

- 20000)الدالالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيدة سالى لهوايشري)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد كريم البدلي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لهوايشري) سالى  السيدة 

سيدي) نج ة  إقامة  عنوانه)ا))

مد ل) (17 سكنية) مج وعة  مومن 

 20802 سيدي مومن) (18 شقة) (13

الدالالبيضاء)املغرب.

 2 السيد كريم البدلي عنوانه)ا))

إقامة نج ة سيدي مومن مج وعة)

 18 الشقة) (3 الطابق) (17 سكنية)

 20802 مومن) سيدي  ( ب) ع الة 

الدالالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لهوايشري) سالى  السيدة 

سيدي) نج ة  إقامة  عنوانه)ا))

مد ل) (17 سكنية) مج وعة  مومن 

 20802 سيدي مومن) (18 شقة) (13

الدالالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)37272.

521I
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MONSEF ALAMI

STE WALAE CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

STE WALAE CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي سوق 

الخ يس، مركز فيفي ، شفشاون - 
91000 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
1747

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.WALAE CASH
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال)
صرف الع الت

وكالة متعددة التخصصات.
سوق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- شفشاون) (، مركز فيفي) الخ يس،)

91000)شفشاون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد))إدليس الدقيوق):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))إدليس الدقيوق عنوانه)ا))
كنديسة الوسطى شالع)9)ابريل،)لقم)

87  93102)الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))إدليس الدقيوق عنوانه)ا))
كنديسة الوسطى شالع)9)ابريل،)لقم)

87  93102)الفنيدق املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشفشاون))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)128/2022.
522I

PUSH CENTER

NIXIMED INPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
NIXIMED INPORT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 شالع 

اح د توكي الشقة 10 الطابق 
التاني الدال البيضاء  - 20000 الدال 

البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561037

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NIXIMED INPORT
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر.

شالع) (7 (: عنوان املقر االجت اعي)
الطابق) (10 الشقة) توكي  اح د 

التاني الدال البيضاء))-)20000)الدال)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ك ري) الرحيم  عبد  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ك ري)) الرحيم  عبد  السيد 

الزنقة) باملايفا  تجزئة  عنوانه)ا))

الدال) الشق  عين  (50/88 الرقم) (01

البيضاء)) الدال  (20000 ( البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
ك ري)) الرحيم  عبد  السيد 

الزنقة) باملايفا  تجزئة  عنوانه)ا))

الدال) الشق  عين  (50/88 الرقم) (01

البيضاء)) الدال  (20000 ( البيضاء)

املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888222.

523I

شركة اإلئت انية الواسطية

 PARAPHARMACIE
LAVANDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة اإلئت انية الواسطية

13 زنقة انتسرابي لقم 3 م.ج ، 

50000، مكناس املغرب

  PARAPHARMACIE LAVANDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 8 

تجزئة أم الرايع ب م ع - 50000 

مكناس املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.56113

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
 2022 شتن3ر) (30 في) املؤلخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرل 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
   PARAPHARMACIE LAVANDE
مبلغ لأس الها)10.000)دلهم وعنوان)
أم) تجزئة  (8 لقم) اإلجت اعي  مقرها 
مكناس) (50000 (- ع) م  ب  الرايع 

املغرب نتيجة ل):)أزمة.
 8 لقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
 50000 (- ع) م  ب  الرايع  أم  تجزئة 

مكناس املغرب.)
و عين:

و) هياللي  ( لشيدة) السيد)ة))
مكناس) (50000 مكناس) عنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)1108.
528I

االستاد مح د لطفي

»MK2A IMMOBILIER»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستاد مح د لطفي
36 شالع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب
«MK2A IMMOBILIER» شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي فاس شالع 
الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق 
5 الشقة لقم 25 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74433
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في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.»MK2A IMMOBILIER»
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.
فاس) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الفتح) مكاتب  امللكي  الجيش  شالع 
 30000  -  25 الشقة لقم) (5 الطابق)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عزيز) الخليفي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عزيز  الخليفي  السيد 

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عزيز  الخليفي  السيد 

فاس)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8586/2022.
525I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE SORANYAK
TRAVAUX EL HAJJI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

 SOCIETE SORANYAK TRAVAUX
EL HAJJI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 15 
شالع نيبال حي الوفاء 2 طريق 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.55835

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)25)أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد)ة))مح د)

الحاجي مح د الحاجي ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5987.

526I

موثق

ZONE GI    
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

موثق
اقامة القصر ع الة د, زاوية 

شالع يعقوب املنصول و شالع 
غاندي الدالرالبيظاء ، 20270، 

الدالالبيظاء املغرب
    ZONE GI    «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي:     الطابق 
السفلي مكتب A1 213 زاوية شالع 
املقاومة و زنقة الهاي , مدال أولواا 

20200 الدال البيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.858989
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)09)شتن3ر)2022
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 

للشركة مع مقتضيات القانون:)
شركة) (ZONE GI» SARL  »
لأس الها) محدودة  مسؤولية  ذات 
A1))الطابق السفلي) 100.000)دلهم)

مكتب))املقر االجت اعي):

زاوية شالع املقاومة و زنقة) (213
الهاي),)مدال أولواا الدالالبيضاء))

السجل التجالي):)858989
إعالن عن هبة حصة اجت اعية)

واحدة
بتاليخ) ( ب قت�سى عقد عرفي) (-/1
السيدة) وهبت  (، ( (2022 شتن3ر) (09
بولقادي  الدي حصة) مونية  اللة 
في) ت لكها  التي  واحدة  اجت اعية 
ZONE GI    SARLلفائدة) ( الشركة)

ارنسة يسرى العفير
بتاليخ) ( ب قت�سى عقد عرفي) (-/2
املصادقة) ت ت  (، (2022 شتن3ر) (09

على هبة حصة اجت اعية واحدة.)
بتاليخ) ( ب قت�سى عقد عرفي) (-/3
الشركاء) عدل  ( ( (2022 شتن3ر) (09

القانون األسا�سي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888801.
527I

FS

SOCIETE BOUZKURT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FS
لقم 27 زنقة عالل بن عبد هللا ، 

52000، الرشيدية املغرب
SOCIETE BOUZKURT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قبو 
لقم 82 تجزئة اال وة - 52000 

الرشيدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.15789

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تم تعيين)
بن) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ع ر حرية ك سير آ ر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)883.
528I

مكتب الح وتي

GLOBAL DOMICILIATION
إعالن متعدد القرالات

مكتب الح وتي
شالع الخرطوم لقم 51 ، 62000، 

الناظول املغرب
 GLOBAL DOMICILIATION

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 580 شالع 
املسيرة الطابق الثاني الشقة لقم 03 

- - الناظول املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.23721

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 500 -)تفويت السيد مح د شنحيح)
 1.000 أصل) من  اجت اعية  حصة 
حصة لفائدة السيد كريم الح وتي)
تحويل) (-.2022 أكتوار) (28 بتاليخ)
مسؤولية) ذات  شركة  من  الشركة 
محدودة ذات شريك وحيد إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة.))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  1و7:) لقم) بند 
مال) لأس  و  الشركة  شكل  مايلي:)

الشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)8698.

529I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

LK MÉDICAL GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات أنفوفسك
ع الة أهضال زنقة مراكش حي 

الصناعي أكادير
WWW.INFOFISC.COM

انشـاء شـركـة
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  «LK MÉDICAL GROUP SARL    »
بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
وضع) تم  بأڴادير  (30/09/2022
ذات) للشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة
 LK MÉDICAL GROUP  »   

SARL»)ذات امل يزات التالية:
ذات) ( شركة) (: الشركة) شكل  (/1

مسؤولية محدودة.
 LK الشركة:) تس ية  (/2

MÉDICAL GROUP  SARL
3/)غرض))الشركة:

))الشركة القابضة:))
)ت لك وحيازة وإدالة األسهم أو)
األسهم في ج يع الشركات املؤسسة)
شكل) بأي  تأسيسها  سيتم  التي  أو 
كانت صناعية أو تجالية) سواء) كان،)
أو مالية أو زلاعية أو عقالية أو غيرها.
)ج يع الخدمات واالستشالات)
سواء) الشركات  لصالح  والدلاسات 
كانت إدالية أو محاسبية أو فنية أو)

تجالية أو مالية أو غيرها.
لقم) ( 8/املقـر االجتـ ـاعي للشركة:)
8)بلوك)2)الطابق األول زنقة الرئيس)

البكاي أكادير
سنة) (99 في) محـددة  (: 5/املدة)
من تاليخ تأسيسها النهـائي مـا) ابتـداء)

عـدا االنحالل املسبق او الت ـديـد.
في) محدد  ( (: الشركة) 6/لأاس ال 
الى)) دلهم مقسم  (100000.00 مبلـغ)
 100 حصة اجت اعية بقي ة) (1000

دلهم للحصة.
7/)الشركاء:

السيد) (: دلهم) (000.00  50  -
ع الة) ب  القاطن  ابراهيم  لحيات 
مج وعة اسالن الحي) ( (17 شقة) (30

املح دي اكادير
السيد) (: دلهم) (50000.00  -
ب) القاطن  عدنان  عبا�سي  قضاوي 

فيال لقم)33)منتزه اليغ اكادير
تعيين) تم  القانوني:) 8/املسير 
ك سيرين للشركة وملدة غير محدودة:
ابراهيم) لحيات  السيد  ( (-
  17 شقة) (30 ع الة) ب  القاطن 
املح دي) الحي  اسالن  مج وعة 

اكادير

-))))السيد قضاوي عبا�سي عدنان)
اليغ) منتزه  (33 لقم) فيال  القاطن ب 

اكادير
تـم االيـداع) ( 9/االيـداع القـانــونــي:)
لــدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاليخ) بأڭادير  التجالية  املحكـ ـة 

27/10/2022)تحت لقم)119035
السجل) في  التقيد  لقم  (/10
السجل) في  التسجيل  تم  التجالي:)
بأڭادير) التجالية  لل حك ة  التجالي 
لقم) تحت  (27/10/2022 بتاليخ)

 53331
للخــــــالصــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

530I

THE RIGHT POINT

 EASYFLYERS LOGISTICS
MOROCCO

إعالن متعدد القرالات

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 EASYFLYERS LOGISTICS
MOROCCO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 26 شالع 
مرس السلطان الطابق االول شقة 

3 - - الدالالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.536309

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)15)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

فصل مسير السيد عدنان دالي
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسير وحيد السيد مروان بن)

الحاج يحي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:16 لقم) بند 
مايلي:)تعيين السيد مروان بن الحاج)

يحي مسير للشركة
على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 
الشركة ملزمة بشكل قانوني) مايلي:)
املسيرالسيد) بتوقيع  قيود  أي  دون 

مروان بن الحاج يحي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)37013.

531I

إئت انية الواحة

STE BELBARF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئت انية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
STE BELBARF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
طرفاية  لقم 82 - 52200 الفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

16883
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BELBARF
املتاجرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في ألا�سي البناء)و االنعاش العقالي و)

التجالة في املواد الغذائية..
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الفود) (52200  -  82 لقم) ( طرفاية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد موالي الكبير املالكي):))500 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد موالي امبالك املالكي):))500 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

املالكي) الكبير  موالي  السيد 
 86 لقم) ( طرفاية) زنقة  عنوانه)ا))

52200)الفود املغرب.
املالكي) امبالك  موالي  السيد 
 88 لقم) ( طرفاية) زنقة  عنوانه)ا))

52200)الفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
املالكي) الكبير  موالي  السيد 
 86 لقم) ( طرفاية) زنقة  عنوانه)ا))

52200)الفود املغرب
املالكي) امبالك  موالي  السيد 
 88 لقم) ( طرفاية) زنقة  عنوانه)ا))

52200)الفود املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)1808.

532I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE PROF AND SAFE
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شالع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
 SOCIETE PROF AND SAFE

MOROCCO  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
8 شقة لقم 8 ع الة اقامة الحرية 

شالع فلسطين فاس - 30000 فاس 
املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.58603
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)25)أكتوار)2022)تم تعيين)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

اكريكب بديعة))ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5992.
533I

موتق

طهير كوربوراسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موتق
الدال البيضاء عين الشق الع الية 
السكن اال نيق 805 الضابق االول 
05 ، 20000، لدال البيضاء املغرب

طهير كولاولاسيو شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 
مح د السادس د لب الخير زنقة 

21 الرقم 118 عين الشق - 20000 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.165717

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (29 في) املؤلخ 

املصادقة على):
)ة))زينب الطوجني) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (888
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360
شتن3ر) (29 طهير بتاليخ) ( عبداللطيف)

.2022
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (888
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360
شتن3ر) (29 بتاليخ) طهير  ( ( مصطفى)

.2022
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (888
3.360)حصة لفائدة))السيد))ة)))ابو)

بكر))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (888
3.360)حصة لفائدة))السيد))ة))ع ر)))

طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (888
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360

مح د))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (228
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360

نادية)))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (228
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360
سعيدة))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (228
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360
فاط ة الزهراء))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)

.2022
تفويت السيد))ة)))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (228
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360
عائشة)))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (228
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.360
 ديجة))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881991.
538I

CHELLAL

AUTOSTAR MASTERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB ECO IMPORT EXPORT
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AUTOSTAR MASTERS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسيرة 

1 ب ، تجزئة لقم 686 - 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130217

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AUTOSTAR MASTERS
غرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد)

والتصدير))التاجر أو الوسيط)
والدلاجات) السيالات  تاجر  (-

النالية وقطع الغيال املستع لة
-)صيانة و تصليح.

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 -  686 لقم) تجزئة  (، ب) (1 املسيرة)

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد املهدي بنفسجي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي بنفسجي عنوانه)ا))
 80000   196 لقم) (26 بلوك) (1 إزكي)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي بنفسجي عنوانه)ا))
 80000   196 لقم) (26 بلوك) (1 إزكي)

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
28)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)11898.

535I

s1 consulting

اسباعي ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

اسباعي اي وايليي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

38/02 تجزئة املربع حي السعادة 
طريق املنزل صفرو - 31000 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

3887

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)اسباعي)

اي وايليي.

غرض الشركة بإيجاز):)س سال.
لقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

السعادة) حي  املربع  تجزئة  (02/38
31000)صفرو) (- طريق املنزل صفرو)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد لحسن اسباعي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد اسباعي لحسن عنوانه)ا))
الرملة) حي  املهالز  ( زنقة) (20 لقم)

البهاليل)31000)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن اسباعي عنوانه)ا))
الرملة) حي  املهالز  ( زنقة) (20 لقم)

البهاليل)31000)صفرو املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تحت لقم)596.
536I

FIDUCIAIRE MOLIFID

ABIVAGE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
ABIVAGE SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
الطابق االل�سي لقم 68 - 92000 

العرائش املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.1657

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ABIVAGE SERVICES))مبلغ لأس الها)
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
اإلجت اعي حي السالم الطابق االل�سي)
املغرب) العرائش  (92000  -  68 لقم)
الغاية الغرض التي) انتهاء) (: نتيجة ل)
قامت من أجله الشركة والتأكد من)

استحالة تحقيقه..
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  68 لقم) االل�سي  الطابق  السالم 

92000)العرائش املغرب.)
و عين:

و) اعراب  ( ( الحسين) السيد)ة))

لندن) (1AJ امل لكة املتحدة) عنوانه)ا))
امل لكة املتحدة ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)1131.

537I

FOREIGN CONSULTING

WORKSHOP ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE OMAR SLAOUI- 39

 PLATEAU TAOUFIQ MERS
 SULTAN(C ، 20490،

CASABLANCA MAROC
WORKSHOP ACADEMY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مرس السلطان الطابق 1 البيت 3 
info.fconsulting@ - الدال البيضاء
gmail.com الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560839

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.WORKSHOP ACADEMY
 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

26)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
 3 البيت) (1 الطابق) السلطان  مرس 
info.fconsulting@(-(الدال البيضاء

gmail.com)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
مح د) اح د  �سي  ايت  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مح د) اح د  �سي  ايت  السيد 
شالع) لشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
 31 الرقم) س اعيل  بن   ليفة 
الطابق)2)الدال البيضاء)20000)الدال)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
مح د) اح د  �سي  ايت  السيد 
شالع) لشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
 31 الرقم) س اعيل  بن   ليفة 
الطابق)2)الدال البيضاء)20000)الدال)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888618.
538I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE K.S TRAV  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°89
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE(K.S(TRAV  SARL(AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
تاغزوت الخنك الراشيدية  - 52000 

الراشيدية املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 نون3ر) (03 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«800.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (500.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)898.

539I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE COMPAGNIE
 DES TRAVAUX ET

 D›INNOVATION DU SUD
)CTIS(  SARL

إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°89
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE COMPAGNIE DES

 TRAVAUX ET D›INNOVATION
DU(SUD (CTIS(  SARL  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: قصر 

جديد الخنك الراشيدية - 52000 
الراشيدية املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)08)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بيع و تحويل حصص الشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
حصص) تحويل  و  بيع  لقم  بند 
مايلي:) على  ينص  الذي  (: الشركة)
حسن) السيد  من  حصص  تفويت 
طاهري علوي و السيد ابراهيمي امين)
السيد) و  الياسول  لشيد  السيد  الى 

مراد عطيوي)
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)892.
580I

FLASH ECONOMIE

KEEP PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 «  KEEP PACK »
 شركـة محدودة املسؤولية   
  دلهـم 90.000 الرأس ـال 

االجت ـاعي:
املحل التجالي لقم 7 تجزئة االماني 

2-2  الوفاق ت الة.
 19 بتاليخ) الشركاء) من  بقرال 

/09/2022،)تقــرل ما يلي:)
للشركة) املسبقة  التصفية  (-

املذكولة أعاله.)
امزوك) إبراهيم  ( ( السيد) تعيين 

ك صفي للشركة املذكولة ا عاله.)
بكتابة) القانـوني  اإليـداع  تم 
بت الة) ( الضبط باملحك ة االبتدائية)
لقم) تحت  (02/11/2022 بتاليخ)

.9235
581I

FOUZMEDIA

SUGAR HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SUGAR HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
غاندي الرقم 38 املحل 2 الطابق 

االل�سي ال مغفيوز  - 18000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
66123

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SUGAR HOUSE
غرض الشركة بإيجاز):)-)مؤسسة)

العناية بالج ال
-)حالقة النساء.

زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (2 املحل) (38 الرقم) غاندي 
 18000 (- ( مغفيوز) ال  االل�سي 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) منال  مي وني  السيدة 

القنيطرة)18000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اح د  مي وني  السيد 

القنيطرة)18000)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تحت لقم)-.
582I

STE FIACCOF 

STE CBS OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE CBS OFFICE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 9 ج 
لياض ياس ين آل تي عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.51117

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)31)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ج لياض ياس ين آل تي عين) (9 «لقم)
الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب)
االس اعيلية) شالع  (38 «لقم) إلى) (»
شالع بهليل الزهول)1 - 30000)فاس))

املغرب)«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)4572.
583I

FIDECA

BOUROS IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDECA
 BD BRAHIM ROUDANI 332
 N° 6 ، 20330، CASABLANCA

MAROC
BOUROS IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زنقة 

ص3ري بوج عة الطابق األول لقم 6  
- 20100 الدال البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.281281
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (06 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 BOUROS الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ لأس الها) ( (IMPORT
 12 اإلجت اعي) دلهم وعنوان مقرها 
األول) الطابق  بوج عة  ص3ري  زنقة 
لقم)6  - 20100)الدال البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)عدم وجود اي نشاط.

زنقة) (12 و حدد مقر التصفية ب)

ص3ري بوج عة الطابق األول لقم)6  - 

20100)الدال البيصاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة))مينة))بروس و عنوانه)ا))
م)) ( ح) (85 لقم) (38 ع الة) املشروع 

الدال البيضاء)20570)الدال البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845027.

588I

FOUZMEDIA

H2 ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

H2 ENGINEERING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 15 زنقة 

سبو املكتب 2 الطابق 5 مركز 

االع ال ال شوب - 18000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

66861

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 H2 (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ENGINEERING

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصدير.
زنقة) (15 (: عنوان املقر االجت اعي)

سبو املكتب)2)الطابق)5)مركز االع ال)

ال شوب)-)18000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ادغوغ  ج ال  السيد 

  50937  822 ل) ت  س  لوكسبولغ 

51109)كولون املانيا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ادغوغ  ج ال  السيد 

  50937  822 ل) ت  س  لوكسبولغ 

51109)كولون املانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)-.

585I

nabiq mohammed

EMBALAJE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

EMBALAJE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

العث انية الحي االدالي الطابق 

الثالت تجزئة العث انية الحي 

االدالي الطابق الثالت 23000 بني 

مالل املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.11183

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 نون3ر) (08 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (EMBALAJE الوحيد) الشريك 
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
العث انية) تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 
تجزئة) الثالت  الطابق  االدالي  الحي 
العث انية الحي االدالي الطابق الثالت)
(: بني مالل املغرب نتيجة ل) (23000

عدم تحقيق هدف الشركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) االدالي  الحي  العث انية 

الثالت)-)23000)بني مالل املغرب.)
و عين:

و) املالكي  ( فخرالدين) ( السيد)ة))
 01 عنوانه)ا))حي الهناء)ع الة ا دلج)
 BENI MELLAL  23000  08 شقة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)تجزئة العث انية)

الحي االدالي الطابق الثالت
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)1106.
586I

NKH CONSULTING SARL

SENTRAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
SENTRAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
8 طابق األول إقامة قادل مرس الخير 

ت الة ت الة 12000 ت الة املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.2181/135573

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))سفيان فريقش)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (700
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
 17 بتاليخ) لح ودي  أمين  مح د 

أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بت الة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)9268.
547I

CABINET FC EXPERT

ABIMEK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET FC EXPERT
مكتب لقم 5 ع الة شب اليل شالع 

ع ر ابن الخطاب ، 23000، بني 
مالل املغرب

ABIMEK SERVICES  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

العصري زنقة 7 لقم 128 مكرل  - 
23000 بني مالل  املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.8227
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 15)ف3راير) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ABIMEK SERVICES)))مبلغ لأس الها)
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
 7 زنقة) العصري  حي  اإلجت اعي 
بني مالل)) (23000 (- ( مكرل) (128 لقم)
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  ( املغرب)

الغرض التجالي.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( مكرل) (128 لقم) (7 العصري زنقة)

23000)بني مالل))املغرب.)
و عين:

و) ( ابو عبد هللا) ( ( املكي) السيد)ة))
لقم)  7 زنقة) العصري  حي  عنوانه)ا))
املغرب) ( مالل) بني  (23000  128

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
حي) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

العصري زنقة)7)لقم)128)مكرل)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)872.
588I

IMAD BELKAJJI

TINMEL VOYAGE - تنمل 
لألسفار

إعالن متعدد القرالات

IMAD BELKAJJI
 LOT. TARGA ، 24130،
MARRAKECH MAROC

TINMEL VOYAGE - تن ل لألسفال 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: الطابق 
األل�سي اقامة وسيم لقم A8-8 ابن 
عطية و سبو جليز  - 80000 مراكش 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.71187

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)08)غشت)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
و   سة) مئة  تسع  و  ألف  تفويت 
م لوكة) سهم  ((1925( عشرون) و 
للسيد املرزوقي مح د لصالح السيد)
عث ان  لف هللا اح د البشير حامل)

P07666697(لجواز سفر لقم
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
سهم) ((150( و  سون) مئة  تفويت 
م لوكة للسيد املرزوقي أح د لصالح)

ألائك لسفر و السياحة
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
سهم) ((150( و  سون) مئة  تفويت 
عغاف) املرزوقي  للسيدة  م لوكة 

لصالح ألائك لسفر و السياحة
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
سهم) ((150( و  سون) مئة  تفويت 
م لوكة للسيدة ترميدي نجاة لصالح)

ألائك لسفر و السياحة
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قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد املرزوقي مح د حامل)

من) (A79978 الوطنية) البطاقة 

التسير

على) ينص  الذي  (:6 لقم) قرال 

مايلي:)تعيين السيد عث ان  لف هللا)

اح د البشير حامل لجواز سفر لقم)

P07666697)ك سير وحيد

قرال لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الطابق) من  الشركة  مقر  تحويل 

ابن) (8-A8 األل�سي اقامة وسيم لقم)

22)ع الة) عطية و سبو جليز الى لقم)

ايكيدل) الطابق السفلي تجزئة  (118

مراكش

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 لقم) بند 

*السيد) الشركاء:) مساه ات  مايلي:)

عث ان  لف هللا اح د البشير:)مبلغ)

192.500)دلهم.)*شركة ألائك لسفر)

دلهم.) (85.000 مبلغ) (: السياحة) و 

 12.500 مح د:) املرزوقي  *السيد 

دلهم.

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لأس املال:))*السيد عث ان  لف هللا)

*شركة) سهم.) (1925 البشير:) اح د 

 850 مبلغ) (: ألائك لسفر و السياحة)

 125 *السيد املرزوقي مح د:) سهم.)

سهم.

على) ينص  الذي  (:15 لقم) بند 

مايلي:)التسير و اإلدالة:)الشركة مسيرة)

عث ان  لف هللا) السيد  من طرف 

اح د البشيركشريك ومسير وحيد

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

مقر الشركة محدد في لقم)22)ع الة)

ايكيدل) الطابق السفلي تجزئة  (118

مراكش

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

12)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)10771)و)11930.

589I

موتق

فلويدالنك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موتق
الدال البيضاء عين الشق الع الية 
السكن اال نيق 805 الضابق االول 
05 ، 20000، لدال البيضاء املغرب
فلويدالنك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 168 شالع  
املقاومة الطابق التالت الشقة 18. - 

20000 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.462967

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 غشت) (19 في) املؤلخ 

املصادقة على):
الهادي)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجت اعية من) (500 القاسمي)
)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
غشت) (19 بتاليخ) القاسمي  زكرياء)

.2022
املهدي)) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجت اعية من) (250 القاسمي)
)ة)) السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)
غشت) (19 بتاليخ) القاسمي  زكرياء)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881989.
550I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

GROS CUISINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
GROS CUISINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 896 

شثة 12 الطابق الرابع تجزئة لياض 
االس اعيلية تعاونية العيون مكناس 
االس اعلية - 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
46273

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2018 أكتوار) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 GROS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CUISINE
متعهد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ديكول
االستيراد و التصدير

األشغال املختلفة.
عنوان املقر االجت اعي):)لقم)896 
الطابق الرابع تجزئة لياض) (12 شثة)
االس اعيلية تعاونية العيون مكناس)
االس اعلية)-)50050)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد االله يعقوبي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
يعقوبي) االله  عبد  السيد 
الزيتون) لياض  ( (506 عنوانه)ا))

مكناس)50050)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
يعقوبي) االله  عبد  السيد 
الزيتون) لياض  ( (506 عنوانه)ا))

مكناس)50050)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (05 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2018)تحت لقم)8288.

551I

sofoget

SOHAMEZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
SOHAMEZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  اليونس 

دالنا جزء 2 تجزئة 516 محل لقم 1 
مهدية - 18000  القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

67173
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOHAMEZA
نجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم والخشب والحديد
اشغال عامة و أع ال البناء.

اليونس) ( (: عنوان املقر االجت اعي)
دالنا جزء)2)تجزئة)516)محل لقم)1 

مهدية)-)18000))القنيطرة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد))ح زة جدي):))800)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيدة))سعاد جدي):))600)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
800)بقي ة) (: السيد))ح زة جدي)

100)دلهم.
السيدة))سعاد جدي):)600)بقي ة)

100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) جدي  ح زة  ( السيد)
مغرب عربي بلوك س ع الة)50)شقة)

8 18000))القنيطرة))املغرب.
عنوانه)ا))) جدي  سعاد  ( السيدة)
القنيطرة)) ( (18000 طيبية) (503

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جدي  ح زة  ( السيد)
مغرب عربي بلوك س ع الة)50)شقة))

18000))القنيطرة))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)93182.

552I

موتق

الخوارزمي ليب مانتونونس 
للخبرة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موتق
الدال البيضاء عين الشق الع الية 
السكن اال نيق 805 الضابق االول 
05 ، 20000، لدال البيضاء املغرب

الخوالزمي ليب مانتونونس للخ3رة  
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 05 
الرقم 22 - 20000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.198699
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 غشت) (19 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))زكرياء)القاسمي)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.020
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.020
 19 بتاليخ) القاسمي  عبدالهادي 

غشت)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882102.

553I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TOUAREK TRANS SARL
إعالن متعدد القرالات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°89
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE TOUAREK TRANS SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: قصر 

وينكيكي ملعب الراشيدية - 52000 
الراشيدية املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)02)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص)
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) (: بند لقم تفويت حصص)
حصص) تفويت  مايلي:) على  ينص 
من السيد بن عشا سيدي يونس الى)

السيد ه ولى مح د
القانوني) الشكل  تغيير  لقم  بند 
للشركة):)الذي ينص على مايلي:)تغيير)
 SARL القانوني للشركة من) الشكل 

SARL AU((الى
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)891.
558I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

ZAYD CARS OUARZAZATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 الطابق 2  لقم 381 شالع 
املغرب العربي حي الوحدة ولزازات ، 

85000، ولزازات املغرب
  ZAYD CARS OUARZAZATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 88 
شالع الطاهر بن عبد الكريم حي 
املقاومة - 85000 ولزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
12163

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ZAYD (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.CARS OUARZAZATE
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات.
 88 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
حي) الكريم  عبد  بن  الطاهر  شالع 

املقاومة)-)85000)ولزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد مح د زيد):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دوال) السيد مح د زيد عنوانه)ا))
85102)ولزازات) ( افال اسلي امرزكان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوال) السيد مح د زيد عنوانه)ا))
85102)ولزازات) ( افال اسلي امرزكان)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاليخ) ( بولزازات) االبتدائية 

لقم)-.

555I

FLASH ECONOMIE

Hayat Box 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Hayat Box شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 
زنقة االمم املتحدة لقم 119  - 

73000 الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
22607

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 Hayat((:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Box
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والهدايا) الصناديق  وتسويق  وايع 

الشخصية حسب املوضوع
العطول) وتصدير  وتوزيع  تسويق 

ومستحضرات التج يل
وشراء) وتصدير  استيراد 
وج يع) والحقائب  األحذية  وايع 
وج يع) الجلدية  املصنوعات 

اكسسوالات املوضة..
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
  119 السالم زنقة االمم املتحدة لقم)

- 73000)الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: بوعيلة) حياة  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوعيلة  حياة  السيدة 
 772 الع الات الح ر زنقة ايك لقم)

73000)الدا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوعيلة  حياة  السيدة 
 772 الع الات الح ر زنقة ايك لقم)

73000)الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
شتن3ر)2022)تحت لقم)1565/2022.
556I

مكتب الدلاسات و الخ3رات عبد املجيد الرايس

SO FRAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الدلاسات و الخ3رات عبد 
املجيد الرايس

261 شالع عبد املومن إقامة األمل 
الطابق 3 الدال البيضاء، 20000، 

الدال البيضاء املغرب
SO FRAMAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 

الزلقطوني الطابق 6 الرقم 18 
املعاليف - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.380139

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 30)مالس) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
لأس الها) مبلغ  ( (SO FRAMAR
مقرها) وعنوان  دلهم  (1.100.000
الزلقطوني) شالع  (59 اإلجت اعي)
(- املعاليف) (18 الرقم) (6 الطابق)
الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)التصفية القضائية.
(،261 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شالع عبد املومن إقامة األمل ع الة)
الدال) (20000  -  7 لقم) (،3 أ الطابق)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))حسن))بناني س يرس و)
عنوانه)ا))الدال البيضاء)20000)الدال)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)37348.
557I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

 BOULANGERIE PATISSERIE
ALLALY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 88

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
 BOULANGERIE PATISSERIE
ALLALY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
فلولنسيا شالع الشهيد الخير الدين 
بن مو�سى لقم 18  طنجة  90000 

طنجة  املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.70461

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)28)يوليوز)2017)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 BOULANGERIE الوحيد) الشريك 

مبلغ) ( (PATISSERIE ALLALY
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي حي فلولنسيا شالع)
الدين بن مو�سى لقم) الخير  الشهيد 
املغرب)) ( طنجة) (90000 ( طنجة) ( (18

نتيجة ل):)افالس الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
فلولنسيا شالع الشهيد الخير الدين)
 90000 ( طنجة) ( (18 بن مو�سى لقم)

طنجة))املغرب.)
و عين:

و) حجاج  ( مح د) السيد)ة))
شالع) فلولنسيا  حي  عنوانه)ا))
الدين بن مو�سى لقم) الخير  الشهيد 
18  90000)طنجة))املغرب))ك صفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
مكتب) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

التسجيل و الطابع بطنجة)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2017)تحت لقم)8560.
558I

BEN.COMPTA

STE LAKHLIFI APM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BEN.COMPTA
شالع الدلفوفي ع الة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني لقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة
STE LAKHLIFI APM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الفيضان زنقة 28 لقم374 عين بني 
مطهر - 60000 بني مطهر املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.34379
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)26)أكتوار)2022)تقرل حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE LAKHLIFI الوحيد) الشريك 
 60.000 لأس الها) مبلغ  ( (APM
اإلجت اعي حي) دلهم وعنوان مقرها 
28)لقم374)عين بني) الفيضان زنقة)
املغرب) مطهر  بني  (60000 (- مطهر)
غرض) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
28)لقم374)عين بني) الفيضان زنقة)

مطهر)-)60000)بني مطهر املغرب.)
و عين:

السيد)ة))زيد))لخليفي و عنوانه)ا))
عين) لقم374) (28 حي الفيضان زنقة)
بني مطهر املغرب) (60000 بني مطهر)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
الفيضان) حي  (: بالتصفية) املتعلقة 

زنقة)28)لقم374)عين بني مطهر
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)3312.
559I

CAFIGEC

SMART BUSINESS MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
SMART BUSINESS MOTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 810شالع 
الزلقطوني إقامة ح اد شقة لقم 1 

- 20100 الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561579
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SMART BUSINESS MOTO
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدلاجات النالية
االستيراد والتصدير.

عنوان املقر االجت اعي):)810شالع)
الزلقطوني إقامة ح اد شقة لقم)1 - 

20100)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (38 ( (: السيد أبواكر لب�سي)

بقي ة)38.000,00)دلهم للحصة.
حصة) (33 ( (: لايع) لب�سي  السيد 

بقي ة)33.000,00)دلهم للحصة.
((: عبدالسالم) املوذن  آيت  السيد 
دلهم) (33.000,00 بقي ة) حصة  (33

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالسالم) املوذن  آيت  السيد 
عنوانه)ا))ع لية كنوز ع الة شقة08 
مراكش) (20100 شالع عالل الفا�سي)

املغرب.
 589 السيد لب�سي لايع عنوانه)ا))
 20100  1 مالس األ ندلس) (2 شالع)

الدال البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) لب�سي  أبواكر  السيد 
 74 حي مح د بلحسن الوزاني زنقة)
لقم82 20100)الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 589 السيد لب�سي لايع عنوانه)ا))
 20100  1 مالس األ ندلس) (2 شالع)

الدال البيضاء)املغرب
عبدالسالم) املوذن  آيت  السيد 
عنوانه)ا))ع لية كنوز ع الة شقة08 
مراكش) (20100 شالع عالل الفا�سي)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 
نون3ر)2022)تحت لقم)885360.

560I

CONSEILS EVERNAGE

FERMA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

FERMA NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
الرويدات شالع االشجال اقامة 

الصفاء 2 الطابق 2 لقم 9 مكتب 
لقم 1 مراكش - 80000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130373
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FERMA NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز):)-)تجالة

-)بيع مواد البناء
-)أع ال أو تشييد متنوعة

-)استيراد و تصدير..
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
اقامة) االشجال  شالع  الرويدات 
الصفاء)2)الطابق)2)لقم)9)مكتب لقم)

1)مراكش)-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

1.000.000)دلهم،)مقسم كالتالي:
((: ( فاتيحي) الصادق  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (8.500

للحصة.

 8.500 ( (: فاتيحي) امين  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

دامان) بن  ( الدين) بدل  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( فاتيحي) امين  السيد 

شالع) (16 شقة لقم) (01 اقامة النول)

يوكوسلوفاكيا جيليز مراكش)80000 

مراكش املغرب.

فاتيحي)) الصادق  عبد  السيد 

عنوانه)ا))امرشيش شالع الرازي لقم)

100)مراكش)80000)مراكش املغرب.

دامان) بن  الدين  بدل  السيد 

 226 لقم) اسيل  تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش)80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( فاتيحي) امين  السيد 

شالع) (16 شقة لقم) (01 اقامة النول)

يوكوسلوفاكيا جيليز مراكش)80000 

مراكش املغرب

فاتيحي)) الصادق  عبد  السيد 

عنوانه)ا))امرشيش شالع الرازي لقم)

100)مراكش)80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181086.

561I

METREK COMPTA PRO

Terrific Akar
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

Terrific(Akar شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

أح د شوقي مكتب لقم 1 ع الة ب - 

18000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

67181

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 Terrific(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Akar

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال) و  كراء) ،شراء،) بيع) عقالية 

مختلفة.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

أح د شوقي مكتب لقم)1)ع الة ب)-)

18000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة سلوى الدموعي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سلوى الدموعي عنوانه)ا))
 18200  742 لقم) (3 حي السلي انية)

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلوى الدموعي عنوانه)ا))
 18200  742 لقم) (3 حي السلي انية)

سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4427.

562I
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NORD SUD MANAGEMENT

GUILLAUME TELL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
NORD SUD MANAGEMENT

سونتردافيرا-بيزنيس القطعة ب 83 
مكتب لقم 15 املنطقة الصناعية، 

90000، طنجة املغرب
GUILLAUME TELL PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تقسيم 
لوشيس بن سلي ان ، املج وعة 
22 ، لقم 16 - 13000 بنسلي ان 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.6783

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 يونيو) (02 في) املؤلخ 

املصادقة على):
لشيد) ( هناء) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (8.000
8.000)حصة لفائدة))السيد))ة))كوثر)

سفياني بتاليخ)02)يونيو)2022.
سفياني) كوثر  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (8.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (12.000
يونيو) (02 بتاليخ) البخالي  ( غيتة)

.2022
سفياني) كوثر  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (2.500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (12.000
مح د امين البخالي بتاليخ)02)يونيو)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاليخ) ( سلي ان) ب3ن  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)528.
563I

NORD SUD MANAGEMENT

GUILLAUME TELL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة
NORD SUD MANAGEMENT

سونتردافيرا-بيزنيس القطعة ب 83 
مكتب لقم 15 املنطقة الصناعية، 

90000، طنجة املغرب
GUILLAUME TELL PRIVE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تقسيم 
لوشيس بن سلي ان ، املج وعة 
22 ، لقم 16 - 13000 بنسلي ان 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.6783

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 يونيو) (02 املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

البخالي سعيد))ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ) ( سلي ان) ب3ن  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)528.
568I

fudcom

WEB STREET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°202.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
WEB STREET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي موطن في  
مركز األع ال داي اقامة العث انية 
الحي االدالي الطابق الثالت بني 
مالل 23000 23000 بني مالل  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
13359

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 WEB (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.STREET
غرض الشركة بإيجاز):)ناشر.

عنوان املقر االجت اعي):)موطن في))
العث انية) اقامة  داي  األع ال  مركز 
الحي االدالي الطابق الثالت بني مالل)

23000 23000)بني مالل))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد املصطفى نصيري):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: السيد املصطفى نصيري)

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
نصيري) املصطفى  السيد 
 10 الزنقة) تسليت  ايت  عنوانه)ا))
الرقم)75)بني مالل))23000)بني مالل))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
نصيري) املصطفى  السيد 
 10 الزنقة) تسليت  ايت  عنوانه)ا))
الرقم)75)بني مالل))23000)بني مالل)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)1110.
565I

TGE FIDUS

RENAC BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TGE FIDUS
 HAY EL WAHDA N°168

 MOHAMMEDIA ، 28804،
MOHAMMEDIA MAROC

RENAC BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 شالع املقاومة  

املح دية 28830 املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

31787
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RENAC BATIMENT
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)/)منعش عقالي.
 271 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الزنقة)17)الحسنية)1)شالع املقاومة))

املح دية)28830)املح دية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد مح د مكروم):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد عبد السالم ناصر)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مكروم  مح د  السيد 
مراكش) االودية  عياد  سيدي  دوال 

80253))مراكش املغرب.
ناصر) السالم  عبد  السيد 
 75 لقم) دهبية  تجزئة  عنوانه)ا))
الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مكروم  مح د  السيد 
مراكش) االودية  عياد  سيدي  دوال 

80253))مراكش املغرب
ناصر) السالم  عبد  السيد 
 75 لقم) دهبية  تجزئة  عنوانه)ا))
الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)2195.

566I

global audit partners

yas delices
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

global audit partners

شالع الحسن الثاني ،مدال 1 ،سانت 

إكسوايري وشالع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدال 

البيضاء املغرب

yas delices شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 

الجنيدع الة ميرادول ب لقم 9 

املعاليف - 20370 الدال البيظاء  

املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.50005

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 

املصادقة على):

مهدي) مح د  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجت اعية  حصة  (500 العلوي)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

أنس فالح بتاليخ)28)أكتوار)2022.

ع ر أبوسلهام) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (250

غالي)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (250

الغ الي بتاليخ)28)نون3ر)2022.

ياس ينة)) ( )ة)) السيد) تفويت 

من) اجت اعية  حصة  (250 ( حاجبي)

)ة)) السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)

غالي))الغ الي بتاليخ)28)نون3ر)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885356.

567I

METREK COMPTA PRO

 INTELIGENT TRAV
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 INTELIGENT TRAV SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
املولى عبد العزيز إقامة املولى عبد 
العزيز مكتب 8 - 18200 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67177

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INTELIGENT TRAV SERVICES
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مختلفة و نقل لبضائع لحساب الغير.
59)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
عبد) املولى  إقامة  العزيز  عبد  املولى 
القنيطرة) (18200  -  8 العزيز مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عز الدين عكيدة):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عز الدين عكيدة عنوانه)ا))
 18200  881 لقم) مرجان  تجزئة 

سيدي سلي ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين عكيدة عنوانه)ا))
 18200  881 لقم) مرجان  تجزئة 

سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)8823.

568I

gest consultants

FLEX COVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاليف 

الدال البيضاء، 20100، الدال 
البيضاء املغرب

FLEX COVERS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 9 ساحة 
اليسير اقامة منصولية طابق 

6 شقة 12 مد ل أ/8  - - الدال 
البيضاء  املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)27)يونيو)2022

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 
بعد) للشركة مع مقتضيات القانون:)
تحويل املقر االجت اعي الحالي للشركة)
من)«اوالد مطاع اقامة لي سيدل ع الة)
لقم)8)شقة)6 - 12000)ت الة املغرب»)
إلى)«9)ساحة اليسير اقامة منصولية)
الدال) ( مد ل أ/8) (12 شقة) (6 طابق)
البيضاء)و تسجيل الشركة في السجل)
تحت) البيضاء) بالدال  للدال  التجالي 

لقم)561311.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885158.

569I

عبد االله املشاط

 BLUE MINT

ENVIRONMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

BLUE MINT ENVIRONMENT

 ،RUE(MADRID ، 20490 32

الدالالبيضاء املغرب

 BLUE MINT ENVIRONMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 32  زنقة 

مدليد - 20890 الدالالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.882801

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

2022)تقرل حل) 05)شتن3ر) املؤلخ في)

 BLUE MINT ENVIRONMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

لأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

 20890 32))زنقة مدليد)-) اإلجت اعي)

لتوقف) نتيجة  املغرب  الدالالبيضاء)

النشاط.

و عين:

و) املشاط  ( اإلله) عبد  السيد)ة))

 20890 مدليد) زنقة  (،32 عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  الدالالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

32)زنقة) 2022)وفي) 05)شتن3ر) بتاليخ)

مدليد)-)20890)الدالالبيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888212.

570I
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إئت انية مشاط

برانوبل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئت انية مشاط
لقم 25 زنقة معركة بدل حي التقدم ، 

15000، الخ يسات املغرب
برانوال شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 87 
شالع مح د الخامس  - 15000 

الخ يسات املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.25751

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) (25 في) املؤلخ 

املصادقة على):
عادل جليدي) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
غشت) (25 بتاليخ) فيسون  صليحة 

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 09 بتاليخ) ( بالخ يسات) االبتدائية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)339.
571I

ايطال كونساي

GH-PLATRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

GH-PLATRE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

االنبعات زنقة ايت ملول لقم 266 
سال - 11160 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
36983

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
GH- (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PLATRE
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اشغال) البناء-) واشغال  مختلفة 

الجبص.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 266 لقم) ملول  ايت  زنقة  االنبعات 

سال)-)11160)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الطواهري لشيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الطواهري لشيد عنوانه)ا))
حي االنبعات زنقة ايت ملول لقم)266 

سال)11160)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطواهري لشيد عنوانه)ا))
حي االنبعات زنقة ايت ملول لقم)266 

سال)11160)سال املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تحت لقم)753.
572I

STAF CONSULTING

COSTA TAIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STAF CONSULTING
  AL(YASSMINE(R 5  IMM 74

 RC(APRT  N° 02 OUELFA
 HAY(HASSANI، 20230،
CASABLANCA MAROC

COSTA TAIBA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الجديدة 

حي لقم 10 شقة لقم 01 طرفاية - 

70050 طرفاية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

82381

في) مؤلخ  حر  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 COSTA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.TAIBA

معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األس اك وحفظها.

الجديدة) (: عنوان املقر االجت اعي)

(- طرفاية) (01 شقة لقم) (10 حي لقم)

70050)طرفاية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 550 ( (: السيد عبدالحي حالتون)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 850 ( (: أميدان) لحسن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدالحي حالتون عنوانه)ا))

طرفاية) (70050 حي الجديد طرفاية)

املغرب.

أميدان عنوانه)ا)) السيد لحسن 
شالع مكة إقامة النيل لقم)32)لقم)1 

العيون)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالحي حالتون عنوانه)ا))

طرفاية) (70050 حي الجديد طرفاية)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاليخ)01)يوليوز)

2022)تحت لقم)2035/22.

573I

sacompta sarl au

 STE  LINFER TRANS  SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

288 شالع الجيش امللكي ميسول ، 

33250، ميسول املغرب

 STE  LINFER(TRANS  SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تانديت  

21  فريطيسة  اوطاط  الحاج - 

33300 اوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

2275

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

  STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LINFER TRANS  SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع))لحساب الغير.

تانديت)) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- الحاج) ( اوطاط) ( فريطيسة) ( (21

33300)اوطاط الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
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زعبول) ( املجيد) عبد  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
زعبول) ( املجيد) عبد  السيد 
عنوانه)ا))لقم))06)زنقة))اكادير اوطاط))

الحاج)33300)اوطاط))الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
زعبول) ( املجيد) عبد  السيد 
عنوانه)ا))لقم))06)زنقة))اكادير اوطاط))

الحاج)33300)اوطاط))الحاج املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)519/2022.

574I

Afifa(BELHANA

INTERSABLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Afifa(BELHANA

شالع 11 يناير٬ ع الة ٲدلال٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب لقم 3 حي 

الدا لة، 80060، ٲكادير٬ املغرب

INTERSABLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 A& وعنوان مقرها اإلجت اعي شركة

A  دمات، لقم 1525، لقم 05، حي 

السالم  - 80070، أكادير، املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

53505

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INTERSABLE
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وج يع) الرمال،) استخراج  مختلفة،)

النشاطات األ رى.
 A&(عنوان املقر االجت اعي):)شركة
A) دمات،)لقم)1525،)لقم)05،)حي)

السالم))-)80070،)أكادير،)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عبد هللا حرزي)
حصة بقي ة)100,00)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا حرزي عنوانه)ا))
بلوك ه،)لقم)73،)حي الهدى،)80070 

أكادير،)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا حرزي عنوانه)ا))
بلوك ه،)لقم)73،)حي الهدى،)80070 

أكادير،)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)119211.
575I

NOURI

 AL BARAQUAT MENA
HOLDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NOURI
219 مكرل، شالع بولكونـ  
 Casablanca، 20050، نفا

ٔ
ا

Casablanca Maroc
 AL BARAQUAT MENA

HOLDING شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
س یة ٕاقامة شھرزاد 3، الطابق 
5، لقم 22 بامليي - - 20130 الدال 

البیضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561287

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 AL (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BARAQUAT MENA HOLDING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.HOLDING
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،3 شھرزاد) ٕاقامة  س یة 
الدال) (20130 (- (- بامليي) (22 لقم) (،5

البیضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
مالل):))500)حصة)

ٔ
السيد یاسين ا

بقي ة)50.000)دلهم للحصة.
 250 ( (: بوزغلو) سی ون  السيد 
حصة بقي ة)25.000)دلهم للحصة.

السيد مح د نولي):))250)حصة)
بقي ة)25.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مالل 
ٔ
ا یاسين  السيد 

ج3ران،) ج3ران  لیل  زنقة  (،59
السوی�سي)10170)الرااط املغرب.

السيد سی ون بوزغلو عنوانه)ا))
 91356 ( تالزانا) شالع شيرلي،) (5880
املتحدة) الوالیات  ( نجلس)

ٔ
ا لوس 

األمریكیة.
عنوانه)ا)) نولي  مح د  السيد 
نفا))

ٔ
ا ـ) بولكون) شالع  مكرل،) (219

20050)الدال البیضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مالل 

ٔ
ا یاسين  السيد 

ج3ران،) ج3ران  لیل  زنقة  (،59
السوی�سي)10170)الرااط املغرب

عنوانه)ا)) نولي  مح د  السيد 
نفا))

ٔ
ا ـ) بولكون) شالع  مكرل،) (219

20050)الدال البیضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888980.
576I

ZAID FOOD

ZAID FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ZAID FOOD
تجزئة النول زنقة 10 مكازة لقم 

25 ال3رنو�سي البيضاء تجزئة النول 
زنقة 10 مكازة لقم 25 ال3رنو�سي 
البيضاء، 25700، الدال البيضاء 

املغرب
ZAID FOOD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

النول زنقة 10 مكازة لقم 25 الدال 
البيضاء 25700 الدال البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.282333

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)12)أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد)ة))صالح)

الدين سعيد ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)842371.
577I

مكتب الصابري

FATIMA MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الصابري
شالع مولي إس اعيل زنقة أكدير 
أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 
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لقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

FATIMA MARKET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

اليرموك 01 اقامة نسيم البحر 

بلوك ب محل لقم 07-08  - 90050 

اصيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

1073

 18 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FATIMA MARKET

سوار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وغير) الغذائية  املنتجات  مالكت 

الغذائية.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

اليرموك)01)اقامة نسيم البحر بلوك)

ب محل لقم)07-08  - 90050)اصيلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد الكندوزي نول الدين):))100 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) نول  الكندوزي  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة اصيلة الجديدة لقم)

52 90050)اصيلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) نول  الكندوزي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة اصيلة الجديدة لقم)

52 90050)اصيلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( االبتدائية باصيلة)

2022)تحت لقم)211/2022.
578I

فيديتاكو ش م م

FIDUTACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

فيديتاكو ش م م
شالع موالي علي الشريف لقم 13 
لعري الشيخ ، 62000، الناظول 

املغرب
FIDUTACO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي علي الشريف لقم 13 الطابق 
االول لعري الشيخ  - 62000 

الناظول املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.11819

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)06)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
 13 «شالع موالي علي الشريف لقم)
الطابق االول لعري الشيخ))-)62000 
لقم) (50 «زنقة) إلى) املغرب») الناظول 
الناظول)) (62000 (- ( لعري الشيخ) (81

املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)17)أكتوار)

2022)تحت لقم)2022/8585.
579I

EUROMED COMPTA-SARL

ALUMINUM NEWSHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALUMINUM NEWSHOP  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1220 

حي النهضة 1 شيشاوة. - 81000 
شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
2239

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALUMINUM NEWSHOP
تقدم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة  دمات في نجالة األلومينيوم)

واألشغال الع ومية.
لقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- شيشاوة.) (1 النهضة) حي  (1220

81000)شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الكويط) الصادق  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكويط) الصادق  عبد  السيد 
شيشاوة) السالم  حي  عنوانه)ا))

81000))شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكويط) الصادق  عبد  السيد 
شيشاوة) السالم  حي  عنوانه)ا))

81000)شيشاوة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)656/2022.
580I

LE CONSUL SAS

 STE HALLAOUI EL
HASSANE-AGRI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR(HASSAN(CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC
STE HALLAOUI EL HASSANE-

AGRI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 30 لقم 

8 زنقة موالي اح د الوكيلي حسان 
الرااط - 10000  الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163859

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 HALLAOUI EL HASSANE-AGRI

.SARL AU
الفالحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املشالع) وتسيير  املوا�سي  وتراية 

الفالحية.
لقم) (30 (: عنوان املقر االجت اعي)
زنقة موالي اح د الوكيلي حسان) (8

الرااط)-)10000))الرااط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة.
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 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد هالوي الحسان)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هالوي الحسان عنوانه)ا))

 10000 اباينوكل يم) اكيسل  دوال 

الرااط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هالوي الحسان عنوانه)ا))

 10000 كل يم) اباينو  اكيسل  دوال 

الرااط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)8708.

581I

FIDUCIAIRE ZBIRI

EL MIRRASSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ZBIRI

 AVENUE ZERKTOUNI 36/35

 APT(N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EL MIRRASSI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

لكواسم قيادة تسلطانت  - 80000 

مراكش املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.107857

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 23)غشت) املؤلخ في)

 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 10.000 مبلغ لأس الها) ( (MIRRASSI

دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال)

 80000 (- ( لكواسم قيادة تسلطانت)

توقف) (: ل) نتيجة  ( املغرب) مراكش 

النشاط.

دوال) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 80000 (- ( لكواسم قيادة تسلطانت)

مراكش))املغرب.)
و عين:

و) ( املرا�سي) ( ( معاد) السيد)ة))
 827 تجزئة الكواسم لقم) عنوانه)ا))
املغرب) مراكش  (80000 ( تسلطانت)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (20 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)9893.
582I

NEW CONSULTING INVEST

FOOD NEST
إعالن متعدد القرالات

NEW CONSULTING INVEST
حي املطال شالع 80 ع الة املسجد 
الكبير الشقة لقم 7 ، 62010، 

الناظول املغرب
FOOD NEST «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

اصبانن زنقة 59 لقم 39 - 62030 
الناظول املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.21773
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)01)نون3ر)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (5000 تفويت) املصادقة على 
للسيد بنتال مح د عن طريق الهبة)
بنتال) األنسة  و  ياسين  بنتال  للسيد 

نادية مناصفة بينه ا
على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 
مايلي:)تعيين بنتال ياسين و بنتال نادية)
بنتال) لل سير  مساعدين  مسيرين 

مح د
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) (18 و) (7 (، (6 لقم) البنود  تغيير 

القانون االسا�سي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4720.
583I

smepi

smepi
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

smepi
التقسيم الوفآلتقسيم لقم 83 
حي سيدي عث ان ، 20000، 

Casablanca maroc
smepi شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي التقسيم 
الوفآلتقسيم لقم 83 حي سيدي 
عث ان - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.826095

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 شتن3ر) (25 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  smepi الوحيد) الشريك  ذات 
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
التقسيم) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
سيدي) حي  (83 لقم) الوفآلتقسيم 
البيضاء) الدال  (20000 (- عث ان)

املغرب نتيجة ل):)التصفية.
و حدد مقر التصفية ب التقسيم)
سيدي) حي  (83 لقم) الوفآلتقسيم 
البيضاء) الدال  (20000 (- عث ان)

املغرب.)
و عين:

و) سرحان  ( ( ياسين) السيد)ة))
الوفآلتقسيم) التقسيم  عنوانه)ا))
 20000 عث ان) حي سيدي  (83 لقم)
)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدال 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888200.

588I

SAFIGEC

STE HOTELIERE OUMNIATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

SAFIGEC

 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES(MAROC

  STE HOTELIERE OUMNIATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 60 شالع 

الزلقطوني  - 35000 فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.15993

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

 2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 

ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع  تم 

من) أي  دلهم») (350.000» قدله)

«5.100.000)دلهم»)إلى)«5.850.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5972.

585I

اميريو كونسيلتينغ

 amereo اميريو كونسيلتينغ

consulting
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

اميريو كونسيلتينغ
لقم 88 تجزئة 6 الطابق 2 عرصة 

الزيتونـ  عين الشقف،فاس ، 

36122، فاس املغرب
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 amereo اميريو كونسيلتينغ
consulting شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 88 
تجزئة 6 الطابق 2 عرصة الزيتونـ  
عين الشقف،فاس لقم 88 تجزئة 
6 الطابق 2 عرصة الزيتونـ  عين 

الشقف،فاس 36122 فاس املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.82665

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2016 نون3ر) (18 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (1.000.000»
 1.100.000» إلى) دلهم») (100.000»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2016)تحت لقم)4792950.

586I

distra conseils

BEMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

distra conseils
لقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 80000، مراكش املغرب

BEMAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1860 
تجزئة االفاق مراكش - 80000 

مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.110187

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 نون3ر) (02 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (1.500.000»
«2.500.000)دلهم»)إلى)«8.000.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)11921.
587I

SKY(LAW(&(PARTNERS

أفريكان بلو
شركة املساه ة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

SKY(LAW & PARTNERS
صندوق ال3ريد، 20600، الرااط - 
الرياض ، 10100، الرااط املغرب

أفريكان بلو شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 220، 
تجزئة املنظر الج يل، صندوق 

ال3ريد 15 - 18302 موالي بوسلهام 
املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2022 ماي) (26 املؤلخ في)
للشركة) الحالي  االجت اعي  املقر 
الج يل،) املنظر  تجزئة  (،220» من)
موالي) (18302  -  15 صندوق ال3ريد)
إلى)«دوال الغوازي،) بوسلهام املغرب»)
 92150 (- الج اعة القروية العوامرة)

القصر الكبير))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االلبعاء) بسوق  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)

.571
588I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

LES JARDINS D›ASTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
LES JARDINS D›ASTER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 

بالطابق األل�سي ع الة لقم 103  
تجزئة الشرف كاميليا  - 50050 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

56973
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 LES (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JARDINS D’ASTER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي
األع ال املختلفة أو البناء

متاجر.
محل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
  103 لقم) ع الة  األل�سي  بالطابق 
 50050 (- ( كاميليا) الشرف  تجزئة 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم ترفاس):))250 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
لاضينا) الزهراء) فاط ة  السيدة 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (250   :

للحصة.
 250 ( (: ( بولنوال) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 83 ( (: املجدوبي) ادليس  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 88 ( (: املجدوبي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 83 ( (: السيد اس اعيل املجدوبي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ترفاس) السالم  عبد  السيد 
الزيتون) لياض  (17 لقم) عنوانه)ا))

الشطر باء)50050)مكناس املغرب.
لاضينا) الزهراء) فاط ة  السيدة 
عنوانه)ا))ع الة س)5)شقة)52)اقامة)

سجل اسة)50050)مكناس املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد مح د بولنوال)

 1 النصر) تجزئة  (95 لقم) (10 زنقة)
50050)مكناس املغرب.

السيد ادليس املجدوبي عنوانه)ا))
الريصاني) ( (52850 قصر اوالد لي ام)

املغرب.
السيد مح د املجدوبي عنوانه)ا))
كاميليا) العطاوي  تجزئة  (65 لقم)

50050)مكناس املغرب.
املجدوبي) اس اعيل  السيد 
 50050 لي ام) قصر اوالد  عنوانه)ا))

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد مح د بولنوال)
 1 النصر) تجزئة  (95 لقم) (10 زنقة)

50050)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)غشت) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)3003.
589I

موتق

كونطوار بياس الشاوية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موتق
الدال البيضاء عين الشق الع الية 
السكن اال نيق 805 الضابق االول 
05 ، 20000، لدال البيضاء املغرب
كونطوال بياس الشاوية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي د لب 

الخير زنقة 22 الرقم 21 عين الشق - 
20000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.83851
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (29 في) املؤلخ 

املصادقة على):
)ة))زينب الطوجني) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (636
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775
شتن3ر) (29 طهير بتاليخ) ( عبداللطيف)

.2022
تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)
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أصل) من  اجت اعية  حصة  (636

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775

شتن3ر) (29 بتاليخ) طهير  ( ( مصطفى)

.2022

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (636

4.775)حصة لفائدة))السيد))ة)))ابو)

بكر))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (636

4.775)حصة لفائدة))السيد))ة))ع ر)))

طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (636

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775

مح د))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (318

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775

نادية)))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (318

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775

سعيدة))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (318

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775

فاط ة الزهراء))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)

.2022

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (318

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775

عائشة)))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

تفويت السيد))ة))زينب))الطوجني)

أصل) من  اجت اعية  حصة  (318

)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.775

 ديجة))طهير بتاليخ)29)شتن3ر)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881990.

590I

الشـركـة الصـحراويـة لل حـاسبة واالستشـالات)

القـانـونيـة

MEHDAOUI PACKING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة لل حـاسبة 
واالستشـالات القـانـونيـة

220 شـالع مكـة ع ـالة صـومأصيـل 
الطـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

70000، العيـون املغـرب
MEHDAOUI PACKING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقـم 186 
بلـوك ف تجـزئـة الـوكـالـة 1 العيـون - 

70000 العيـون املغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
35119

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 ف3راير) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MEHDAOUI PACKING
•تعبئة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتغليف املنتجات الغذائية
،بيع) ،شراء) ،تصدير) •استيراد)
،توزيع ونقل الشاي) ،تغليف) ،تعبئـة)

من ج يع أنـواعـه
،بيع) ،شراء) ،تصدير) •استيراد)
ونقل) ،توزيع  ،تغليف) ،تعبئة)
والنشوية) الغذائية  املنتجات  ج يع 
والخضروات) والبقوليات  والحبوب 

والفواكه
•إدالة أي تجالة أو سوار مالكت)
أو موالت تجالية أو استيراد وتصدير)
أي) من  سلعة  أو  منتج  أي  وتسويق 

نوع،

وشراء) ،بيع  املكتبية) •املعدات 

واملعدات) املكاتب  أثاث  وتسويق 

الك بيوتر.) أجهزة  وكذلك  واللوازم 

لحسـاب) للبضائع  الطـرقـي  النقل 

الشـركـة أو ولحسـاب الغيـر إلخ…..)؛
عنوان املقر االجت اعي):)لقـم)186 

(- العيـون) (1 بلـوك ف تجـزئـة الـوكـالـة)

70000)العيـون املغـرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد يـوسف املهـداوي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يـوسف املهـداوي عنوانه)ا))
الـوحـدة) تجـزئـة  و  بلـوك  (657 لقـم)

العيـون)70000)العيـون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يـوسف املهـداوي عنوانه)ا))
الـوحـدة) تجـزئـة  و  بلـوك  (657 لقـم)

العيـون)70000)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

08)ف3راير) )بتاليخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت لقم)2021/407.

591I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 CHEMS EL ILM SCHOOL»
»PRIVE

إعالن متعدد القرالات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 CHEMS EL ILM SCHOOL»

PRIVE» «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 

دوال تيكني، لسم عقالي لقم 

،152253/08، موالي عيد هللا، - 

28000 الجديدة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.19985

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)08)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 

نقل) على  املصادقة  ت ت  مايلي:)
الحرية،) زنقة  (،10 الشركة من) مقر 

الدال) (،5 الشقة) الثالث،) الطابق 
البيضاء)إلى:)دوال تيكني،)لسم عقالي)
لقم)،08/152253،)موالي عيد هللا،)

الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
مقر الشركة بدوال تيكني،)لسم عقالي)
لقم)،08/152253،)موالي عيد هللا،)

الجديدة.)ك ا ي كن نقل مقر الشركة)

إلى عنوان جديد بقرال من الشركاء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)29378.

592I

»ROKIA LG»

»ALVEOLE DU MAROC»
إعالن متعدد القرالات

»ALVEOLE DU MAROC»

 ZONE INDUSTRIELLE LOT

 N°87 – EL(JADIDA ، 24000، EL

JADIDA املغرب

«ALVEOLE DU MAROC» «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 

الصناعية، بقعة لقم 87، الجديدة 

- 28000 الجديدة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.17777

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)13)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
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قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لأس ال) لفع  على  املصادقة  ت ت 
 (1.000.000( ( مليون) من  الشركة 
ألف)) مائة  و  س  مليون  إلى  دلهم 
دلهم عن طريق زيادة) ((1.500.000(
ألف)) مائة  بخ س  الشركة  لأس ال 
)500.000))دلهم بواسطة الحساب)

الجالي للشريك الوحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 لقم) بند 
مايلي:)السيد زكرياء)زياني.....15.000 
دلهم) مائة  بقي ة  اجت اعية  حصة 

للحصة))1.500.000))دلهم
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)29366.
593I

ديوان الخ3رة

RAWMAT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخ3رة
مكتب 85 ، الطابق الثالث ، إقامة 
كاميليا ، زاوية شالع مح د ديولي 
ومح د عبده القنيطرة ، 18000، 

القنيطرة املغرب
RAWMAT EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 374 
تجزئة اإلس اعلية - 18000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

67179
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RAWMAT EXPORT

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجالة في املعادن والفلزات) ( وتصدير)

الخام.
 374 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 18000 (- اإلس اعلية) تجزئة 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد))كريم أواريك):))800)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 200 ( (: السيدة حفيظة بوعزاوي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أواريك  كريم  ( السيد)
 18000 اإلس اعلية) تجزئة  (374

القنيطرة املغرب.
بوعزاوي) حفيظة  السيدة 
اإلس اعلية) تجزئة  (374 عنوانه)ا))

18000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أواريك  كريم  ( السيد)
 18000 اإلس اعلية) تجزئة  (374

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)8825.
598I

»ROKIA LG»

»NODIYA LITAAMIR»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»NODIYA LITAAMIR»
 CASABLANCA ، 22000،

CASABLANCA املغرب
«NODIYA LITAAMIR» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12، ونقة 
سالية ابن زنيم، الطابق الثالث، 
الشقة 3، النخل، الدال البيضاء - 

20000 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

560017

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.»NODIYA LITAAMIR»

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي..

عنوان املقر االجت اعي):)12،)ونقة)

الثالث،) الطابق  زنيم،) ابن  سالية 

(- البيضاء) الدال  النخل،) (،3 الشقة)

20000)الدال البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن كتبي):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن كتبي عنوانه)ا))لقم)

الزمامرة) (28200 الشباب،) حي  (،88

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن كتبي عنوانه)ا))لقم)

الزمامرة) (28200 الشباب،) حي  (،88

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883388.

595I

FOUZMEDIA

MAISON MAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MAISON MAMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 8 - 18000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.66871

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAISON MAMA
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي
اإلستشالة في التسيير.

 59 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  شالع 
 18000  -  8 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام الجيرالي عنوانه)ا))
لانيا) إقامة  غرنيط  مح د  زنقة  (7

الشقة)1 18000)القنيطرة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام الجيرالي عنوانه)ا))
لانيا) إقامة  غرنيط  مح د  زنقة  (7

الشقة)1 18000)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)-.

596I

FOUZMEDIA

 SOCIETE MAR TRANS
RHAJAOUI

إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE MAR TRANS

RHAJAOUI «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 59 زاوية 
موالي عبدالعزيز وصالح الدين 

إقامة موالي عبدالعزيز مكتب لقم 
1 - - الق املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.55597
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)23)شتن3ر)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجت اعية  حصة  (1000 تفويت)
لفائدة) السيد مروان لجاوي  ملكية 

السيد زهير بالقايد
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد زهير بالقايد مسير وحيد)
للشركة و ولت له ج يع الصالحيات)
السيد) القديم  املسير  استقالة  بعد 

مروان لجاوي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجت اعية  حصة  (1000 تفويت)
لفائدة) السيد مروان لجاوي  ملكية 

السيد زهير بالقايد

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد زهير بالقايد مسير وحيد)

للشركة و ولت له ج يع الصالحيات)

السيد) القديم  املسير  استقالة  بعد 
مروان لجاوي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)92775.

597I

FOUZMEDIA

PEACHY LASHES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

PEACHY LASHES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 1 

طريق عنترة مرينا الشقة لقم 6 فال 

فلولي - 18000 القنيطرة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.58383

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل حل) (2022 ماي) (23 في) املؤلخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لأس الها) مبلغ  ( (PEACHY LASHES

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

اإلجت اعي الرقم)1)طريق عنترة مرينا)

 18000 (- فال فلولي) (6 الشقة لقم)

حل) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة.

 1 و حدد مقر التصفية ب الرقم)

6)فال) طريق عنترة مرينا الشقة لقم)

فلولي)-)18000)القنيطرة املغرب.)

و عين:

و) بن ح د  ( ح يد) السيد)ة))

1)طريق عنترة مرينا) الرقم) عنوانه)ا))

 18000 فلولي) فال  (6 لقم) الشقة 

)ة)) ك صفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)92836.
598I

CABINET BAHMAD

MOOGLE MARKETING
إعالن متعدد القرالات

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع الة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا ع الة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

80000، مراكش املغرب
MOOGLE MARKETING «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: امللكية 
املس اة «ليسا 2» ع الة 285 , شقة 

لقم 309, الطابق 3,شالع مح د 
الخامس  - 80000 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.105201
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)17)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 لقم) قرال 
السيد) استقالة  قبول  مايلي:)
إس اعيل عليا�سي من منصبه ك سير)

للشركة
على) ينص  الذي  (:02 لقم) قرال 
ج يل) ماجد  السيد  إبقاء) مايلي:)
 MOOGLE (» لشركة) مسيرا  حبيب 
باب) في  الساكن  (،« (MARKETING
غير) ملدة  مراكش،) (29 فيال) إغلي 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
 13 و) (12 لقم) املواد  ( لقم) بند 
ينص) الذي  األسا�سي:) النظام  من 
السيد) استقالة  قبول  مايلي:) على 

السيد) إبقاء) و  عليا�سي  إس اعيل 
ماجد ج يل حبيب مسيرا لشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181206.
599I

FOUZMEDIA

 HYPERTECH ENERGIE
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 HYPERTECH ENERGIE MAROC

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 8 - 18000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

66979
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 HYPERTECH ENERGIE MAROC

.SARL
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ارليات واللوازم الصناعية.
 59 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  شالع 
 18000  -  8 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشرايبي يوسف عنوانه)ا))
35)الرقم)76)ساحة الشهداء) الزنقة)

18000)القنيطرة املغرب.
 La société STELLANTIS(الشركة

SARL)عنوانه)ا))--)--)--)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرايبي يوسف عنوانه)ا))
35)الرقم)76)ساحة الشهداء) الزنقة)

18000)القنيطرة املغرب
بوشرطات) جهاد  السيدة 
عنوانه)ا))الزنقة)35)الرقم)36)ساحة)

الشهداء)18000)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)-.
600I

MATCOMPTA SNC

SATTY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC
SATTY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 

زنقة ابن لشد لقم 11 الطابق 
السفلي - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.74713
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 

املصادقة على):
مح د السطي) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (850
850)حصة لفائدة))السيد))ة))ياسين)

السطي بتاليخ)17)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12750.
601I

MATCOMPTA SNC

SATTY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC

SATTY TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 

زنقة ابن لشد لقم 11 الطابق 

السفلي - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.74713

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

السطي ياسين ك سير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12750.

602I

VALKYRIES SARL AU

VALKYRIES فالكيري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VALKYRIES SARL AU

 N° 276 BD(IBN(TACHEFINE

 3EME(ETAGE ، 20250،

CASABLANCA MAROC

فالكيري VALKYRIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 276 

شالع بن تاشفين الطابق الثالث - 

20250 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561319

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)فالكيري)

.VALKYRIES
غرض الشركة بإيجاز):)•)مطعم)،)
مقهى)،)غرفة شاي)،)صالة آيس كريم)

،
والوجبات) الخفيفة  الوجبات  (•

السريعة.
(، الجاهزة) الوجبات  بيع  (•
السندويشات)،)ال3رغر)،)السلطات)،)
البيتزا)،)الفطائر،)الحلويات)،)اريس)
كريم)،)في املوقع أو للطلبات الخالجية)

،)وكذلك التوصيل لل نازل)؛
السا نة) املشرواات  بيع  (•
وفقا) الكحولية  غير  واملشرواات 

للتشريعات النافذة.
املنتجات) ج يع  وايع  شراء) (•

الغذائية.
وج يع) واملشولة  التكوين  (•

الخدمات ذات الصلة.
•)التجالة بشكل عام.

وتوزيع) وت ثيل  وايع  شراء) (•
والسلع) املنتجات  ج يع  وتصنيع 
واإلمدادات وامللحقات املتعلقة بأحد)

األشياء)املحددة)؛
املعامالت) ج يع  (، عام) بشكل  (•
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجالية 
تكون) قد  التي  العقالية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
الشركة) بغرض  (، جزئًيا) أو  كلًيا  (،
(، تطولها) تعزز  أن  املحت ل  من  أو 
وكذلك أي استث الات في لأس املال)
الشركات) في ج يع  الوسائل  بج يع 
أو املؤسسات التي تم إنشاؤها أو التي)
والتي لديها أنشطة) (، سيتم إنشاؤها)

م اثلة أو ذات صلة..

عنوان املقر االجت اعي):)لقم)276 
(- الثالث) الطابق  تاشفين  بن  شالع 

20250)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: زوهير) العبدي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زوهير  العبدي  السيد 
 3 شالع الفوالات إقامة سالة م س)
املح دي) الحي  (10 شقة) س  ع الة 

20570)الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زوهير  العبدي  السيد 
 3 شالع الفوالات إقامة سالة م س)
املح دي) الحي  (10 شقة) س  ع الة 

20570)الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885161.
603I

MOUSLIH DIAGNO  SARL AU

 MOUSLIH DIAGNO  SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOUSLIH(DIAGNO  SARL(AU
 MADINAT(ELWAHDA 2EME

 TRANCHE(NR 796J(LAAYOUNE
 LAAYOUNE، 70000،
LAAYOUNE MAROC

  MOUSLIH(DIAGNO  SARL(AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي  مدينة 
 J 796 الوحدة الشطر الثاني لقم
العيون  - 70000  العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
80585
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف3راير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MOUSLIH DIAGNO  SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Commerce d’équipement

automobiles
 Maintenance automobiles,  -
 Electricité, Electroniques et

.diagnostique
 Vente de Pièces d’occasion  -

.et neuves pour tous Véhicules
 Ventes de voitures, Lavage,  -
 Tôlerie professionnelle pour

.automobiles
 Révision entretien voitures  -
 réparation carrosserie et

.dépannage
 Fournitures industrielles et  -

.automobiles
 Maintenance et réparation  -
 des engins de chantier et engins

.BTP
 Commerce générale,  -
 nettoyage ; jardinage,

 gardiennage et surveillance
 Et plus généralement,  -
 toutes opérations commerciales,
 industrielles,( financières,
 mobilières et immobilières,
 se rattachant directement
 ou indirectement aux objets
 précités, ou susceptibles de
 favoriser la réalisation et le

.développement
مدينة) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 J  796 لقم) الثاني  الشطر  الوحدة 

العيون))-)70000))العيون))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصلح ع ر):))1.000)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد مصلح ع ر):)1000)بقي ة)
100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد مصلح ع ر عنوانه)ا))
بلوك) الثاني  الشطر  لشيد  موالي 
العيون) (70000 العيون) (16 لقم) (58

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد مصلح ع ر عنوانه)ا))
بلوك) الثاني  الشطر  لشيد  موالي 
العيون) (70000 العيون) (16 لقم) (58

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
01)مالس) بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)557/22.
608I

aice compta

 PLASTIQUE
ENVIRONEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 PLASTIQUE ENVIRONEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 338 طريق 

مرشيش م 9 مديونة 20890  - 
29890 الدالالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
202821

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2009 يونيو) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PLASTIQUE ENVIRONEMENT
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البالستيك.
 338 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
طريق مرشيش م)9)مديونة)20890  - 

29890)الدالالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

8.000.000)دلهم،)مقسم كالتالي:
((: جايل) الدين  صالح  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (80.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
جايل) الدين  صالح  السيد 
النول) حي  عث ان  سيدي  عنوانه)ا))
 21000 38 28)لقم) مج وعة أ زنقة)

الدالالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
جايل) الدين  صالح  السيد 
النول) حي  عث ان  سيدي  عنوانه)ا))
 21000 38 28)لقم) مج وعة أ زنقة)

الدالالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يونيو)2009)تحت لقم)844379.
605I

FOUZMEDIA

 GROUPE SCOLAIRE LE
CERCLE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لفع لأس ال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 GROUPE SCOLAIRE LE CERCLE
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصبة 
 E 16 - مهدية التجزئة 1 الرقم

18000 القنيطرة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.50103

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
 2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 
ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع  تم 
من) أي  دلهم») (600.000» قدله)
«1.000.000)دلهم»)إلى)«1.600.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)
مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)93180.
606I

FOUZMEDIA

STE TD BEKKALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE TD BEKKALI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي محل لقم 
 E 31 إقامة لمانة مري ا 180 ع الة
زاوية مح د الديولي وزنقة امبالك 
الدكالي - 18000 القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.53637
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (08 في) املؤلخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
االنعاش العقالي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)93066.
607I
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FOUZMEDIA

BELLE IMAGE SARL
إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BELLE IMAGE SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: الزنقة 

21 الرقم 39 املنطقة الصناعية - - 
القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.28881
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)10)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجت اعية  حصة  (2000 تفويت)
لفائدة) أمين  وعراب  السيد  ملكية 

السيد وعراب ع ر
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إقالة املسير السيد وعراب أمين من)
السيد) تعيين  وتأكيد  التسيير  مه ة 
وعراب أمين الحامل بطاقة التعريف)
والسيد) (G378048 لقم) الوطنية 
بطاقة) الحامل  لضوان  وعراب 
 G259019 لقم) الوطنية  التعريف 
)لذلك تم تعديل)

ً
مسيران للشركة تبعا

القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجت اعية  حصة  (2000 تفويت)
لفائدة) أمين  وعراب  السيد  ملكية 

السيد وعراب ع ر
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إقالة املسير السيد وعراب أمين من)
السيد) تعيين  وتأكيد  التسيير  مه ة 
وعراب أمين الحامل بطاقة التعريف)
والسيد) (G378048 لقم) الوطنية 
بطاقة) الحامل  لضوان  وعراب 
 G259019 لقم) الوطنية  التعريف 
)لذلك تم تعديل)

ً
مسيران للشركة تبعا

القانون األسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)93091.
608I

2AIN GROUPE COMPTA

FIDA GRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
FIDA GRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ضهرة 
اوالد زمام فقيه بن صالح - 23550 

فقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
5169

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 FIDA (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.GRO
بإيجاز) الشركة  غرض 
واالدالة) االستشالات  (:

الزلاعية+االستغالل الزلاعي.
دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- بن صالح) فقيه  زمام  اوالد  ضهرة 

23550)فقيه بن صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم دعال):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

دعال) الكريم  عبد  السيد 
الرااط) شالع  التقدم  حي  عنوانه)ا))
بني مالل) (23000  28 لقم) (28 بلوك)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
دعال) الكريم  عبد  السيد 
الرااط) شالع  التقدم  حي  عنوانه)ا))
مالل) بني  (23000 ( لقم) (28 بلوك)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)272.

609I

موثق

GCD INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

موثق
اقامة القصر ع الة د, زاوية 

شالع يعقوب املنصول و شالع 
غاندي الدالرالبيظاء ، 20270، 

الدالالبيظاء املغرب
GCD INTERNATIONALE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 63شالع 
أنفا, زاوية واشنطن, إقامة السعيد  

الدال البيضاء     20200 الدال 
البيضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.51355
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)26)يوليوز)2022
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 

للشركة مع مقتضيات القانون:)
ديوان االستاذ عزالعرب الكتاني

موثق بالدالالبيضاء
 GCD INTERNATIONALE»  »

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة)

لأس الها)2.000.000)دلهم

أنفا,) :63شالع  االجت اعي) املقر 

زاوية واشنطن,)إقامة السعيد,))

)))الدال البيضاء))))))))

السجل التجالي):)51355

إعالن عن هبة حصص اجت اعية

ب قت�سى عقد))لسمي تلقاه) (-I

موثق) الكتاني٬) العرب  عز  األستاذ 

يوليوز) (21 بتاليخ) البيضاء٬) بالدال 

2022)))مسجل بالدال البيضاء)بتاليخ))

26)يوليوز)2022   :

-)وهبت السيدة لجاء)بل ين ثالثة)

التي))) ( )3000))حصة اجت اعية) آالف)

ت لكها في))شركة)))

 GSD INTERNATIONALE   »  

دينا)) ( السيدة) ( SARL  «لفائدة)

الحسناوي العامري.

ب قت�سى عقد))لسمي تلقاه) (-II

موثق) الكتاني٬) العرب  عز  األستاذ 

يوليوز) (21 بتاليخ) البيضاء٬) بالدال 

2022)))مسجل بالدال البيضاء)بتاليخ))

26)يوليوز)2022    :

التي) الهبة  على  املصادقة  (-

قامت بها السيدة لجاء)بل ين)))لثالثة)

التي))) ( )3000))حصة اجت اعية) آالف)

 SARL »  GSD ( شركة) ( في) ت لكها 

 »    INTERNATIONALE

األسا�سي) القانون  من  (-

للشركة))6)):))))-))تغيير البند لقم)

بل ين) تأكيد السيدة لجاء) (-

مسيرة وحيدة للشركة.)))))

تلقاه) لسمي  عقد  ب قت�سى  (-III

موثق) الكتاني٬) العرب  عز  األستاذ 

يوليوز) (21 بتاليخ) البيضاء٬) بالدال 

2022)))مسجل بالدال البيضاء)بتاليخ))

الشركاء) عدل  ( ( ( (2022 يوليوز) (26

القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888812.

610I
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STE  FIDU  WHITE

ASSIA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

ASSIA TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 821 

تجزئة القدس  - 65800 تاوليرت 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.637

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 أكتوار) (25 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ASSIA الوحيد) الشريك  ذات 

لأس الها) مبلغ  ( (TRANSPORT

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

القدس)) تجزئة  (821 لقم) اإلجت اعي 

(: تاوليرت املغرب نتيجة ل) (65800 -

عدم تحقيق الهدف االجت اعي.

و حدد مقر التصفية ب لقم)821 

تاوليرت) (65800 (- ( القدس) تجزئة 

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))لكبير))عزي و عنوانه)ا))
مج ع ولود طنجة ا طابق)7)لقم)21  

)ة)) املغرب ك صفي) طنجة  (90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

01)نون3ر) االبتدائية بتاوليرت))بتاليخ)

2022)تحت لقم)852/2022.

611I

مكتب الرياني لل حاسبة

ASKIKARAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شالع مح د داود لقم230  تطوان ، 

93080، تطوان املغرب
ASKIKARAME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
الحاج مح د بنونة قيسالية سالة 
لقم 5 بوجراح تطوان - 93000 

تطوان املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.27115

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
2022)تقرل حل) 05)شتن3ر) املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  ASKIKARAME الوحيد) الشريك 
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
شالع) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
سالة) قيسالية  بنونة  مح د  الحاج 
 93000 (- تطوان) بوجراح  (5 لقم)
األزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  تطوان 

االقتصادية.
شالع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سالة) قيسالية  بنونة  مح د  الحاج 
 93000 (- تطوان) بوجراح  (5 لقم)

تطوان املغرب.)
و عين:

و) بوسعيد  ( مح د) السيد)ة))
لقم) داود  مح د  شالع  عنوانه)ا))
تطوان املغرب) (93000 تطوان) (276

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)شتن3ر) بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)1885.

612I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

»Mrs F»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
«Mrs F» شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الالذقيه ع اله بن عبود لقم 1 عين 
ملول - 93080 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
32803

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 Mrs» (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.»F
(- مغسلة) (: غرض الشركة بإيجاز)

صباغة
التنظيف الجاف لل نسوجات.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
1)عين) الالذقيه ع اله بن عبود لقم)

ملول)-)93080)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
البلغيثي) الهاشمي  فرح  السيدة 
دلهم) (100,00 حصة بقي ة) (800   :

للحصة.
السيدة اي ان املدني):))200)حصة)

بقي ة)100,00)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

البلغيثي) الهاشمي  فرح  السيدة 

الوليد) بن  شالع  الد  عنوانه)ا))

 93020   189 لقم) سعيد  ع اله 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) املدني  اي ان  السيدة 

شالع  الد بن الوليد ع اله سعيد)
لقم)189  93020)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

البلغيثي) الهاشمي  فرح  السيدة 

الوليد) بن  شالع  الد  عنوانه)ا))

 93020   189 لقم) سعيد  ع اله 

تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2218.

613I

afaqconseil

KHBK Construction
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KHBK Construction شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الحي 

الصناعي سيدي غانم لقم 288 

الطابق االول مكتب على اليسال 

مراكش - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130829

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 KHBK(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Construction
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلف اشغال البناء.
الحي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 288 لقم) غانم  سيدي  الصناعي 
اليسال) على  مكتب  االول  الطابق 

مراكش)-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 20.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: السيد  لوق عبد الكبير)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد  لوق عبد الكبير عنوانه)ا))
دمنات) (22300 دمنات) املدين  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  لوق عبد الكبير عنوانه)ا))
دمنات) (22300 دمنات) املدين  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181183.
618I

CYH

STE W INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CYH
 RUE 15 JAMAL(EDDINE

 AFGHANI 1ER(ETAGE(N°3
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE W INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : شقة لقم 
1 الطابق 8 ع الة مهداوي شالع 

االدليس االك3ر  وجدة  60000 وجدة  
املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.36247
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 يونيو) (30 املؤلخ في)
شركة) (STE W INTERNATIONAL
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة)
لقم)1)الطابق)8)ع الة مهداوي شالع)
االدليس االك3ر))وجدة))60000)وجدة))

املغرب))نتيجة لقفل التصفية.
و عين:

و) مهداوي  ( وليد) السيد)ة))
وجدة)) (60000 وجدة) عنوانه)ا))

املغرب))ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)30)يونيو)2022)وفي شقة لقم)
شالع) مهداوي  ع الة  (8 الطابق) (1
االدليس االك3ر))وجدة))60000)وجدة))

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1723.
615I

FLASH ECONOMIE

WT SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة 
WT SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
لأس الها 100.000 دلهم

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 06/09/2202 بتاليخ) بالدال البيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بامل يزات التالية:))
 WT((((((التس ية:)شركة ش م م((-(

 SERVICES SARL
االستشالة) املوضوع:) دمات  (-
والج اعات) واالفراد  لل قاوالت 

واملؤسسات العامة والخاصة

12)زنقة سالية) -)املقر االجت اعي:)

الدال) (,5 الشقة) (3 ابن زنيم الطابق)

البيضاء.
دلهم) ألف  مائة  املال:) لأس  (-

)DH 100000,00))مقس ة إلى ألف)

حصة) (1000( اجت اعية) حصة 

اجت اعية))بقي ة مائة دلهم للحصة.)

   (DH 100,00(

ووزعت على الشكل التالي:))

السيد عادل الشرادي الحامل) (-

للبطاقة الوطنية
   LA44575(لقم(

:900حصة اجت اعية)

-)السيدة ابتسام بنرحال الحاملة)

للبطاقة الوطنية لقم)):

 BH815593

100)حصة اجت اعية

فاتح) من  االجت اعية:) السنة  (-

يناير إلى الحادي والثالثون من دجن3ر.

-)املدة)):تسعة و تسعون سنة من)

في) اال  الفعلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسبقة او الت ديد.)

الشركة) تسير  واالدالة:) التسيير  (-

من طرف السيدة ابتسام بنرحال.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم  (

لقم) تحت  البيضاء) للدال  التجالي 

.559881

616I

FIGET SARL

TRANS MED TAL-3I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

TRANS MED TAL-3I  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

كدية الح د لقم 197 تطوان  - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

32399

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MED TAL-3I

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص لحساب الغير.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- ( تطوان) (197 لقم) الح د  كدية 

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الطالعي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مح د الطالعي عنوانه)ا))

تطوان) (105 لقم) املامون  شالع 

93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د الطالعي عنوانه)ا))

تطوان) (105 لقم) املامون  شالع 

93000)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2208.

617I
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MOUHIDI MOHAMED

 SOCIETE SOLUTION
 PROVIDER EDUCATION

))S.P.E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUHIDI MOHAMED
 IMM(KANDOUCI(IMPASS 12

 APPT(N°4(V.N( MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

 SOCIETE SOLUTION
 (PROVIDER(EDUCATION (S.P.E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
2 شقة 16 طابق 3 تجزئة السالم 
مرجان مكناس - 50070 مكنـــــاس 

املغـــــرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57589

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE SOLUTION PROVIDER

.(EDUCATION (S.P.E
توزيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكتب املدلسية.
-)تسويق الكتب على املوقع.

-استيراد و تصدير..
ع الة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
السالم) تجزئة  (3 طابق) (16 شقة) (2
مكنـــــاس) (50070 (- مكناس) مرجان 

املغـــــرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: السيد منير داني)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 88 عنوانه)ا)) دانــــي  منيـــر  السيد 
زنقة)83)حي موالي اس اعيل مكناس)

50000)مكنـــاس املغـــرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) دانـــي  س يـــر  السيد 
اس اعيــل) مــوالي  حـي  (83 زنقة) (88

مكنــاس)50000)مكنـــاس املغـــرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8089.

618I

ARTISANAT BOUAZZA

GROUPE BOUCHEHDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROUPE BOUCHEHDA

حي القدس تاهلة ، 35300، تازة 

املغرب

GROUPE BOUCHEHDA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي القدس 

- 35300 تاهلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

6691

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE BOUCHEHDA
غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

العامة والبناء
-)نقل البضائع

-)األشغال الفالحية.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

القدس)-)35300)تاهلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد لزقي حسن):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد لزقي حسن عنوانه)ا))

القدس))35300)تاهلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عتيقة) املحجوب  السيدة 
 35300 مالس) (3 شالع) عنوانه)ا))

تاهلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاليخ)-)تحت لقم)-.

619I

ARTISANAT BOUAZZA

HASSANE MOBILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HASSANE MOBILE
شالع طالق بوهدلي تاهلة ، 35300، 

تازة املغرب
HASSANE MOBILE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

طالق بوهدلي - 35300 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
6761

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HASSANE MOBILE
اصالح) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الحواسيب واجهزة االتصال
-)التجالة.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
طالق بوهدلي)-)35300)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 
دلهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: داوود حسن) بن  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن داوود حسن عنوانه)ا))
تاهلة) (35300 امللكي) الجيش  شالع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن داوود حسن عنوانه)ا))
تاهلة) (35300 امللكي) الجيش  شالع 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاليخ)-)تحت لقم)-.

620I

COMPTASIG

ICHARF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي  السالم بلوك 18 لقم 2 سيدي 
سلي ان ، 18200، سيدي سلي ان 

املغرب
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ICHARF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 
لقم 188 شقة 02 الطابق األول  

شالع  مح د الخامس سيدي قاسم 
16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
29353

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ICHARF
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و أشغال البناء.
ع الة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
األول)) الطابق  (02 شقة) (188 لقم)
شالع))مح د الخامس سيدي قاسم)

16000)سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: اشراف) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف اشراف عنوانه)ا))
 18200  218 لقم) مرجان  ( تجزئة)

سيدي سلي ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف اشراف عنوانه)ا))
 18200   218 لقم) مرجان  تجزئة 

سسدي سلي ان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

نون3ر)2022)تحت لقم)557.
621I

FOUZMEDIA

ELECTRO CAPITAL
إعالن متعدد القرالات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ELECTRO CAPITAL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: الزنقة 

23 الرقم 1/130 الطابق األل�سي - - 

القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.56611

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)10)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) اجت اعية  حصة  (500 تفويت)

لفائدة) أمين  وعراب  السيد  طرف 

السيدة أيت قا�سي كلثوم

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إقالة السيد وعراب أمين تأكيد تعيين)

السيد وعراب لضوان الحامل بطاقة)

مسير) (G259019 التعريف الوطنية)

)لذلك تم تعديل)
ً
وحيد للشركة،)تبعا

القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) اجت اعية  حصة  (500 تفويت)

لفائدة) أمين  وعراب  السيد  طرف 

السيدة أيت قا�سي كلثوم

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إقالة السيد وعراب أمين تأكيد تعيين)

السيد وعراب لضوان الحامل بطاقة)

مسير) (G259019 التعريف الوطنية)

)لذلك تم تعديل)
ً
وحيد للشركة،)تبعا

القانون األسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)93088.

622I

FOUZMEDIA

ENJOY PROMO 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ENJOY PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 8 - 18000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67111

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ENJOY((:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.PROMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.
 59 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  شالع 
 18000  -  8 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  الزين  السيد 
تجزئة املنظر الج يل السوي�سي زنقة)
الرااط) (20000  20 أيت مزال الرقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  الزين  السيد 

تجزئة املنظر الج يل السوي�سي زنقة)

الرااط) (20000  20 أيت مزال الرقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)01)نون3ر)

2022)تحت لقم)-.

623I

FIVEXCOMAFI

 MEGA PATH

INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIVEXCOMAFI

ع الة 12 الطابق االول الشقة 8 

شالع ابن  لدون ، 50000، مكناس 

املغرب

 MEGA PATH INFORMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

3 الشقة لقم 71 دلب عبد السالم 

البو الي شالع لوامزين - 50000 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.50655

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن3ر) (08 في) املؤلخ 

املصادقة على):

مراني) اليزيد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجت اعية  حصة  (500 ( علوي)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

ح زة التالية بتاليخ)08)شتن3ر)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)4087.

628I
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LA VIE FISCALE

ANTALYA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
ANTALYA IMMO  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة بني 

مرين ع الة لعلج الطابق الثاني لقم 
15 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
80083

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ANTALYA IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.
زنقة بني) (: عنوان املقر االجت اعي)
مرين ع الة لعلج الطابق الثاني لقم)

15 - 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حسن) الوالي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حسن  الوالي  السيد 
الطابق) لعلج  ع الة  مرين  بني  زنقة 
الثاني لقم)15 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حسن  الوالي  السيد 
الطابق) لعلج  ع الة  مرين  بني  زنقة 

الثاني لقم)15 60000)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (17 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1598.
625I

FIDUCIAIRE  EMERGENCE

كالري ميزون  إي ديكوفرت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE  EMERGENCE
 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER(CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA MAROC

كالري ميزون  إي ديكوفرت شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  )7/8) 
)7/5)  شالع الطبيب حي برجر 
معاليف - 0000  الدال البيضاء 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.318115

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)03)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
إي) ( ميزون) كالري  الوحيد  الشريك 
 10.000 لأس الها) مبلغ  ( ديكوفرت)
اإلجت اعي)) مقرها  وعنوان  دلهم 
حي) الطبيب  شالع  ( ((5/7(  (4/7(
برجر معاليف)-)0000))الدال البيضاء)
للظروف) ( نتيجة) (: نتيجة ل) املغرب 

الصعبة للقطاع.
 (4/7( ( و حدد مقر التصفية ب)
برجر) حي  الطبيب  شالع  ( ((5/7(
البيضاء) الدال  ( (0000 (- معاليف)

املغرب.)
و عين:

باتريك لوسيان أندليه))) السيد)ة))
حافة) إقامة  عنوانه)ا)) و  فيليب 

الدال) ( (0000 الحديقة طريق أزمول)
البيضاء املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888816.
626I

FIDUCIAIRE  EMERGENCE

ديفاسالن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE  EMERGENCE
 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER(CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA MAROC

ديفاسالن شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 810 شالع 
الزلقطوني إقامة ح اد شقة1   - 

0000  الدال البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.507879

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (03 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
ديفاسالن)) الوحيد  الشريك  ذات 
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
810)شالع) وعنوان مقرها اإلجت اعي)
 - ح اد شقة1    إقامة  الزلقطوني 
الدال البيضاء املغرب نتيجة) ( (0000
ل):)نتيجة للظروف الصعبة للقطاع.

 810 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شالع الزلقطوني إقامة ح اد شقة1   

- 0000))الدال البيضاء املغرب.)
و عين:

و) العوفير  ( حاتم) السيد)ة))
 12 ع الة) كنزة  إقامة  عنوانه)ا))
0000)سال) 02)طريق القنيطرة) شقة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888918.

627I

ائت انية)«مكتب الدلاسات كنتوس»)ش.ذ.م.م)

«مكتب معت د من طرف الدولة»

VANO CAFE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

لفع لأس ال الشركة

ائت انية «مكتب الدلاسات كنتوس» 

ش.ذ.م.م «مكتب معت د من طرف 

الدولة»

13، زنقة واد زيز، لقم 8، أكدال ، 

10090، الرااط املغرب

VANO CAFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

القنيطرة، االقواس، تجزئة جنان 

بلقادي، لقم 8 - 11180 سال 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.18289

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم) (2022 شتن3ر) (26 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من) أي  دلهم») (2.000.000»

 2.800.000» إلى) دلهم») (800.000»

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (01 بتاليخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تحت لقم)39906.

628I
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CABINET BENISSA

ZAK COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
ZAK COSMETIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 127 شالع 
حافظ ابن عبد البال اقامة االندلس 

الظابق الثالث لقم 15 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.86703
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (09 املؤلخ في)
 ZAK(شركة ذات املسؤولية املحدودة
لأس الها) مبلغ  ( (COSMETIQUE
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
اإلجت اعي)127)شالع حافظ ابن عبد)
الثالث) الظابق  اقامة االندلس  البال 
املغرب) طنجة  (90000  -  15 لقم)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)127)شالع)
حافظ ابن عبد البال اقامة االندلس)
 90000  -  15 لقم) الثالث  الظابق 

طنجة املغرب.)
و عين:

و) املريني  ( مح د) السيد)ة))
ابن) حافظ  شالع  (127 عنوانه)ا))
الظابق) االندلس  اقامة  البال  عبد 
الثالث لقم)15 90000)طنجة املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (07 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)8562.
629I

CABINET BENISSA

LOGTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue( Hafid( Ibn( Abdelbar
 Résidence Al Andalouses
 Anzarane 3ème étage N° 15
 N°( 127( Tanger،( 90000،( Tanger

Maroc
ذات مسؤولية) شركة  (LOGTRA
الوحيد)في) الشريك  ذات  محدودة 

طول التصفية)
 127 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 
اقامة) البال  عبد  ابن  حافظ  شالع 
 -  15 لقم) الثالث  الظابق  االندلس 

90000)طنجة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي)
.90213

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 يونيو) (22 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (LOGTRA الوحيد) الشريك 
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
شالع حافظ) (127 مقرها اإلجت اعي)
ابن عبد البال اقامة االندلس الظابق)
طنجة) (90000  -  15 لقم) الثالث 
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)127)شالع)
حافظ ابن عبد البال اقامة االندلس)
 90000  -  15 لقم) الثالث  الظابق 

طنجة املغرب.)
و عين:

الحراق) ( عبد الرح ان) السيد)ة))
ابن) حافظ  شالع  (127 عنوانه)ا)) و 
الظابق) االندلس  اقامة  البال  عبد 
الثالث لقم)15 90000)طنجة املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)8963.

630I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

NEW SKIN BY CELINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 NEW SKIN BY CELINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : إقامة 
ليزولكيدي 8 ع الة د الطابق الثاني 
لقم 6  - 28810 املح دية املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.26477
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022)تقرل حل)
 NEW SKIN BY CELINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
ليزولكيدي) إقامة  اإلجت اعي  مقرها 
 -   6 الثاني لقم) الطابق  ع الة د  (8
نتيجة) املغرب  املح دية  (28810
قي ة) التغطي  املعامالت  لنسبة 
ذات) النفقات  النفقات  صوصا 

الطابع الثابت..
و عين:

و) الكلتمي  ( ( أنس) السيد)ة))
 CHARLES DE GAULE عنوانه)ا))
 LECLERC RIORGES FRANCE
فرنسا) (82153 82153 RIORGES

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
إقامة) وفي  (2022 أكتوار) (18 بتاليخ)
8)ع الة د الطابق الثاني) ليزولكيدي)

لقم)6  - 28810)املح دية املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)2888.
631I

كوم.في.جيست

الخوخي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كوم.في.جيست
شالع عالل الفا�سي و بوقنادل ع الة 
أ 1 الطابق األول ، 60000، وجدة 

املغرب
الخوخي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 63 زنقة 3 
فالج فكيك - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.16583
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 شتن3ر) (22 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
مبلغ) ( ذات الشريك الوحيد الخوخي)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
فالج) (3 زنقة) (63 اإلجت اعي) مقرها 
فكيك)-)60000)وجدة املغرب نتيجة)
ل):)الشركة لم تلبي هدفها االجت اعي.

و حدد مقر التصفية ب)63)زنقة)3 
فالج فكيك))-)60000)وجدة املغرب.)

و عين:
السيد)ة))عبد الرح ان))الخوخي و)
عنوانه)ا))حي أندلس زنقة مح د بن)
60000)وجدة املغرب)  85 عودة لقم)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)63)زنقة)

3)فالج فكيك وجدة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (13 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1583.

632I
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LUNE CONSEIL

ANFA BOULMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

LUNE CONSEIL

 BD MOHAMMED BEN 47

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE

 VUE(B 6EME     ETG(N 1 ،

20000، CASABLANCA(MAROC

ANFA BOULMAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي 47,شالع 

مح د بن عبدهللا اقامة املنظر 

الج يل باء الطابق 6 الرقم 1 - 

20000 الدال البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.585189

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)07)نون3ر)2022)ت ت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

وشراء) &lt;بيع  العقالي) الترويج 

;gt&املنتجات العقالية واأللا�سي

) دمة وتطوير األلا�سي املختلفة

)التجالة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845071.

633I

gefoco

 STE MAALEM LAHCEN

LABDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

  STE MAALEM LAHCEN LABDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 08 
شالع االمام علي حي نهضة اسفي  - 

8600 اسفي املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.11847

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 نون3ر) (03 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE MAALEM الوحيد) الشريك 
لأس الها) مبلغ  ( ( (LAHCEN LABDI
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
االمام) شالع  (08 الرقم) اإلجت اعي 
8600)اسفي) (-( علي حي نهضة اسفي)
التفاع) املنافسة)+) (: املغرب نتيجة ل)

االسعال.
و حدد مقر التصفية ب الرقم)08 
(- ( شالع االمام علي حي نهضة اسفي)

86000)اسفي))املغرب.)
و عين:

و) ( الهيري) ( لحسن) السيد)ة))
الوفاق) (351 لقم) (3 بلوك) عنوانه)ا))
املغرب) ( اسفي) (86000 اكادير)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2022)تحت لقم)956.
638I

FLASH ECONOMIE

SPEED SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SPEED SPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 
لقم 6 الطابق 1 ع الة لقم 38 زنقة 

عبد هللا املديوني - 20000 الدال 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561265

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 SPEED(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SPORT

وسطاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البيع بالج لة.

الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
38)زنقة) 1)ع الة لقم) 6)الطابق) لقم)

الدال) (20000 (- املديوني) هللا  عبد 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسباعي عبد الحكيم):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: مصطفى) نديج  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحكيم) عبد  اسباعي  السيد 

عنوانه)ا))11)م ر دلوزو بولو)20000 

الدال البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) مصطفى  نديج  السيد 

تجزئة سالة لقم)1)كاليفولني)20000 

الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم) عبد  اسباعي  السيد 

عنوانه)ا))11)م ر دلوزو بولو)20000 

الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888916.
635I

ARTISANAT BOUAZZA

NINISS MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NINISS MULTISERVICES
شالع تازة تاهلة ، 35300، تازة 

املغرب
NINISS MULTISERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع تازة - 
35300 تاهلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
6527

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف3راير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NINISS MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقهى

-)األشغال العامة والبناء
-)نقل البضائع.

عنوان املقر االجت اعي):)شالع تازة)
- 35300)تاهلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يوسف) نينس  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) يوسف  نينس  السيد 
شالع تازة)35300)تاهلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  نينس  السيد 
شالع تازة)35300)تاهلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاليخ)-)تحت لقم)-.

636I

ARTISANAT BOUAZZA

ASSALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASSALIM
لقم 181 بلوك 5 تجزئة النسيم 
محل2 بنسودة ، 30000، فاس 

املغرب
ASSALIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

181 بلوك 5 تجزئة النسيم محل2 
بنسودة - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74077
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ASSALIM
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهواتف النقالة
-)تحويل االموال

-)مكتبة.
لقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تجزئة النسيم محل2  (5 بلوك) (181

بنسودة)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (338 ( (: السيد عصو مراد)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

333)حصة) ( السيد عصو يونس):)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة عصو حياة):))333)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

لقم) السيد عصو مراد عنوانه)ا))
 30000 املسيرة) البس ة  حي  (180

فاس املغرب.
عنوانه)ا)) يونس  عصو  السيد 
شالع األطلس)35300)تاهلة املغرب.

عنوانه)ا)) حياة  عصو  السيدة 
شالع األطلس)35300)تاهلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

لقم) السيد عصو مراد عنوانه)ا))
 30000 املسيرة) البس ة  حي  (180

فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية بفاس))بتاليخ)-)تحت لقم)-.

637I

ASMAA MEDIA GROUP

SAKAN TOWN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال3رنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

SAKAN TOWN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 117 شالع 
ابن منير اقامة الزلقاء الطابق 2 لقم 

18 - - البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

559447
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAKAN TOWN

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقال.

 117 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

شالع ابن منير اقامة الزلقاء)الطابق)

2)لقم)18)-)-)البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد مح د حراتي)):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد سعيد  لفي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( حراتي) مح د  السيد 

النوادي) اقامة  مزوال  لايع  ام  شالع 

شقة)28))-)البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) ( سعيد  لفي) السيد 

62)اال لفة) 109)لقم) 8)شالع) الوفاق)

-)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( حراتي) مح د  السيد 

النوادي) اقامة  مزوال  لايع  ام  شالع 

شقة)28))-)البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) ( سعيد  لفي) السيد 

62)اال لفة) 109)لقم) 8)شالع) الوفاق)

-)البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883018.

638I

BOUCHTA COMPTA

4B TRAVAUX «4.B.T»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

«4B(TRAVAUX «4.B.T شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الدلاوا 
زنقة 10 لقم 2 - 90000 طنجة 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.68675

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 نون3ر) (01 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«800.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (500.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12889.
639I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 MEAT PROCESSING
 AND TECHNOLOGY

CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شالع الزلقطوني الطابق3 ،  
لقم8  الدال البيضاء ، 20360، الدال 

البيضاء املغرب
 MEAT PROCESSING AND

 TECHNOLOGY CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
األول شقة  102 ع الة زاوية 
عبد املومن و أنوال - 20100 

الدالالبيضاء  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
224857

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2010 شتن3ر) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MEAT PROCESSING  :
 AND TECHNOLOGY

.CORPORATION
غرض الشركة بإيجاز):))-)تص يم)

و دلاسة جدوى املسالخ.
للحوم) مسالخ  وتجهيز  بناء) (-

الح راء)واللحوم البيضاء..
الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
عبد) زاوية  ع الة  (102 ( األول شقة)
املومن و أنوال)-)20100)الدالالبيضاء))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
((: شطبي) الرحيم  عبد  السيد 
1.650)حصة بقي ة)165.000)دلهم)

للحصة.
  MORELLI FABIO : السيد)
1.250)حصة بقي ة)125.000)دلهم)

للحصة.
  MORELLI ELIGIO : السيد)
1.250)حصة بقي ة)125.000)دلهم)

للحصة.
 OUSBANE MOHA السيد)
دلهم) (85.000 حصة بقي ة) (:  850

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
شطبي) الرحيم  عبد  السيد 
إقامة) األندلس  لياض  عنوانه)ا))
الدال) (- كاليفولنيا) (13 اشبيلية فيال)

البيضاء)املغرب.

 MORELLI FABIO السيد)
البندقية)) (- ( البندقية) عنوانه)ا))

إيطاليا.
 MORELLI ELIGIO السيد)

عنوانه)ا))بولونيا)-)بولونيا إيطاليا.
 OUSBANE MOHA السيد)
8)شقة) شالع التين ع الة) عنوانه)ا))
الرااط) (- إس اعيلية) إقامة  (12

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
شطبي) الرحيم  عبد  السيد 
إقامة) األندلس  لياض  عنوانه)ا))
الدال) (- كاليفولنيا) (13 اشبيلية فيال)

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2010)تحت لقم)224857.
680I

FLASH ECONOMIE

STE INTERLIFT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائت انية سبع عيون

حي نولا لقم 86 شالع الحسن الثاني
سبع عيون مكناس

نص االشهال
 STE INTERLIFT

محل بواد الجديدة الكال واد 
الجديدة قيادة واد الجديدة مكناس

شركة محدودة املسؤولية 
لأس مالها 00, 000 100 دلهم    

لقم السجل التجالي 57547 
مكناس

املوضوع  تأسيس شركة 
ب قت�سى) الشركة  هذه  أسست 
أكتوار) (18 ( بتاليخ) العرفي  العقد 
في)) ب كناس  املسجل  و  (2022
21اكتوار)))2022)السيد))جامع ع ر))

و السيد جامع أسامة
 صائصها كالتالي

)شركة محدودة)) ( الشركة) ( )شكل)
املسؤولية)«ش.م.م»

STE INTERLIFT)))التس ية))شركة)
)موضوع)–)تصدير واالستراد.

-)تاجر))في معدات الرفع
و) مختلفة  أشغال  في  مقاول  (-

البناء.
الع ليات) ج يع  عامة  بصفة  و 
املالية) و  التجالية  العقالية  املنقولة 
التي ي كن أن تتصل بصفة مباشرة)

أو غير مباشرة ب وضوع الشركة))))))
تطول) إلى  تؤدي  آن  ي كن  أو 

الشركة املذكولة
بواد) محل  ( االجت اعي) املقر 
الجديدة الكال واد الجديدة قيادة واد)

الجديدة مكناس
سنة تبتدئ من تاليخ) (99 ( ( املدة)

تسجيل الشركة)
 100  000,  00 ( ( لأس ال الشركة)
دلهم مقس ة إلى)1000)حصة قي ة)
كل واحدة منها)00, 100)دلهم منحت)

كالتالي)
ع ر)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) جامع  السيد  (

500)حصة)000,00 50)دلهم)))
حصة))))))))))))))))))))))))))))))) (500 السيد جامع اسامة)

000,00 50)دلهم
التسيير و إمضاء))الشركة))))

لقم) أسامة  جامع  والسيد  ( ( (
   DN38183 ( لقم) الوطنية  بطاقته 
يرجع التسيير للسيد جامع ع ر))لقم)

       DJ39998(-(بطاقته الوطنية
عن) القانونين  ( املسؤولن) وه ا 
والفعالة) الدائ ة  اإلدالة  تسيير 

لنشاط الشركة ملدة غير محدودة)
)والسيد جامع أسامة لقم بطاقته)
يرجع) (DN38183 لقم) الوطنية 
اإلمضاء)بشكل منفرد لكل من السيد)
الوطنية-))))))) بطاقته  لقم  ع ر  جامع 
DJ39998))الشركة ملدة غير محدودة)

 31 يناير إلى) (1 ( سنة الشركة))من)
دجن3ر)

توزيع األلااح
بعد  صم املصاليف و التح الت)
القانون) في  إليها  املشال  القانونية 
التأسي�سي و بعد  صم)5%))لتكوين)

الراح) فان  القانوني  االحتياطي 
الصافي يقسم بين الشركاء)كل حسب)
مال) لأس  في  االجت اعية  حصصه 

الشركة

لقم))التقييد))في))السجل))التجالي))
يوم) ( ب كناس) التجالية  باملحك ة 

03نون3ر)2022)تحت))عدد)57547

681I

مكتب دال الحك ة

برو سيرفيس املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب دال الحك ة
زنقة ابن كثير، الطابق 3، الشقة 5، 
ملتقى ابن حبوس املعالف، 20000، 

الدالالبيضاء املغرب
برو سيرفيس املغرب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق 3 شقة لقم 5 - 
20000 الدالالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560285

 12 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
برو) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

سيرفيس املغرب.
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة)،)بشكل مباشر أو غير مباشر)
هو االليات،) (، في املغرب والخالج) (،
والتوليدات) التركيب  الصيانة،)
وتصنيع) وتصدير  استيراد  املختلفة.)
بشكل) والتجالة  الع ل.) أولاش 
الطبيعية) املنتجات  ج يع  في  عام 
والتقنية) والصناعية  واالصطناعية 

والزلاعية واإلنشائية والصيانة.
عنوان املقر االجت اعي):)10،)زنقة)
 -  5 لقم) شقة  (3 الطابق) الحرية،)

20000)الدالالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ياسين  اوسائح  السيد 
 120 الخزامة لقم) ليساسفة تجزئة 
الدالالبيضاء) (20000  .08 شقة لقم)

املغرب.
السيدة فيلهو لي ا ديبولا صوفيا))
لشبونة) ( (1000 لشبونة) ( عنوانه)ا))

ال3رتغال.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ياسين  اوسائح  السيد 
 120 الخزامة لقم) ليساسفة تجزئة 
الدالالبيضاء) (20000  .08 شقة لقم)

املغرب
السيدة فيلهو لي ا ديبولا صوفيا))
لشبونة) ( (1000 لشبونة) ( عنوانه)ا))

ال3رتغال
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)-.
682I

GLOFID

 SOCIETE D’ASSURANCE
GENERATION FUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

است رال نشاط الشركة

GLOFID
196 شالع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 8 ، 20300، الدال 
البيضاء املغرب

 SOCIETE D’ASSURANCE
GENERATION FUTURE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 168 

تجزئة وفا دلوة  - 26100 برشيد 
املغرب.

«است رال نشاط الشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.5937
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
تقرل ما) (2022 شتن3ر) (30 املؤلخ في)

يلي:

)قرال بعدم حل الشركة لغم) ( ( (.1
الخسائر املسجلة.

الشركة) لأس ال  تخفيض  ( ( ( (.2
ب بلغ يساوي)10.000)دلهم

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب3رشيد) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1188.
683I

اثت انية صال ح الدين

PICOMEX SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اثت انية صال ح الدين
ع الة 823 شقة 3 ابواب مراكش 
زون 39 مراكش ، 80000، مراكش 

املغرب
PICOMEX SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 
6 عين ا يطي اقامة اال طل�سي نو ل 

النخيل مراكش  - 80000 مراكش  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130865

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PICOMEX SARLAU
غرض الشركة بإيجاز):)اال ستيراد)

و التصد ير.
شقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم)6)عين ا يطي اقامة اال طل�سي نو)
80000)مراكش)) (- ( ل النخيل مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ء) مليا) عرامة  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عرامة مليا)ء)عنوانه)ا))79 
لويضات)1)مراكش))80000)مراكش))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الغا لمي و فا)ء)عنوانه)ا))
 80000 ( مراكش) (1 لويضات) (79

مراكش))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181198.

688I

cabinet idrissi

STE DARI DE CUIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
STE DARI DE CUIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الكريم بنجلون لقم 82 الطابق 
السادس مكاتب اشرف - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74411

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DARI DE CUIR
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والصوف) الجلد  بيع  (- تصدير) و 
بالجلد) املتعلقة  الكي اويات  -بيع 

-ماكينات تصنيع الجلد..
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (82 عبد الكريم بنجلون لقم)
 30000 (- اشرف) مكاتب  السادس 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
ليحاوي) زياد  مح د  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ليحاوي) زياد  مح د  السيد 
عنوانه)ا))فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
ليحاوي) زياد  مح د  السيد 
عنوانه)ا))فاس)30000)قاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5916.
685I

COGEST

CASAPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COGEST
 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA(MAROC
CASAPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زنقة 
ص3ري بوج عة الطابق 1 الرقم 6 - 

20500 الدال البيضاء املغرب.
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تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.189121
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 

املصادقة على):
زويال) عالل  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجت اعية من أصل) (10.000
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
أكتوار) (20 بتاليخ) الدلقاوي  ( حسن)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844767.
686I

ايطال كونساي

ouhammi presse
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

ouhammi presse شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي :زنقة 

وجدة لقم 06 مكرل حسان الرااط، 
- 10000 الرااط املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.186103
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2021 شتن3ر) (27 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ouhammi الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (presse
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي):زنقة)
06)مكرل حسان الرااط،) وجدة لقم)
(: الرااط املغرب نتيجة ل) (10000  -

كوفيد)19.
:زنقة) ب) التصفية  مقر  حدد  و 
06)مكرل حسان الرااط،) وجدة لقم)

- 10000)الرااط املغرب.)

و عين:
و) اوهمي  ( مح د) السيد)ة))
68)طريق) تجزئة دادا لقم) عنوانه)ا))
املغرب) سال  (11130 سال) القنيطرة 

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
:زنقة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

وجدة لقم)06)مكرل حسان الرااط،
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (30 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2021)تحت لقم)186103.
647I

SAMIR FIDUCIAIRE

SOBTRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
زنقة غانا، ع الة 8، الشقة 3، 

الطابق الثالث، م.ج مكناس
SOBTRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 18 حي 
البساتين، عين تاوجدات  الحاجب 

51100 عين تاوجدات املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.36211

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 شتن3ر) (19 في) املؤلخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل 
لأس الها) مبلغ  ( (SOBTRI املحدودة)
مقرها) وعنوان  دلهم  (60.000.000
البساتين،) حي  (18 لقم) اإلجت اعي 
 51100 الحاجب) ( تاوجدات) عين 
عين تاوجدات املغرب نتيجة ل):))حل)

الشركة.
لقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تاوجدات،) عين  البساتين،) حي  (18
تاوجدات) عين  (51100 (- الحاجب)

املغرب.)
و عين:

و) يوسفي  ( ( كلثوم) السيد)ة))
(،330 لقم) (،1 حي القدس) عنوانه)ا))

عين تاوجدات)51100)عين تاوجدات)
املغرب))ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)1113.
688I

موثق

 CHARIKAT AALIA LIL
ISTITMAR WA ATTATOUIR

إعالن متعدد القرالات

موثق
بوسكولة ، 28200، بوسكولة 

املغرب
 CHARIKAT AALIA LIL ISTITMAR

WA ATTATOUIR  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: 85 زنقة 
عبد القادل مفتكر طابق 2 لقم 8 
الدال البيضاء - - الدال البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.359477

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)27)يناير)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت)1000)حصة من طرف السيد)
علي عرفات مح د علي لفائدة السيد)

بن فريد ح زة صالح علي)
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد بن فريد ح زة صالح) تعيين 

علي كشريك جديد
قرال لقم)3):)الذي ينص على مايلي:)
علي عرفات مح د) السيد  استقالة 

علي
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
السيد بن فريد ح زة صالح) تعيين 
علي ك سيروحيد للشركة لفترة غير)

محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) بند 

السيد بن فريد ح زة صالح) ( مايلي:)

غير) لفترة  للشركة  مسيروحيد  علي 

محدودة

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

مقسم) ( (100000 الشركة) لأس ال 

دلهم) (100 بث ن) حصة  (1000

للحصة الواحدة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

ف3راير)2022)تحت لقم)818180.

689I

YOUNESS BENMOUSSA

UNIVERS MOUAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 لقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15800

UNIVERS MOUAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي زاوية 

زنقة مح د القري وزنقة انوال 

إقامة املنال ع الة ب املكتب لقم 2  

القنيطرة 18000 القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.66893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تغيير) 28)أكتوار) املؤلخ في)

معدات) «تجالة  من) الشركة  نشاط 

/)األشغال املختلفة او البناء) املكاتب)

«)إلى)«التجالة)/)األشغال املختلفة أو)

البناء)/)مطعم».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)8836.

650I
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ACS CONSEILS

BEND SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
BEND SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 شالع 
مح د الخامس الطابق 3 تجزءة 

اليسر - 26000 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
17255

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 BEND(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SAKANE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.
13)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
تجزءة) (3 الطابق) الخامس  مح د 

اليسر)-)26000)برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بن دقية يونس)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن دقية يونس عنوانه)ا))
الطيبي) بن  هللا  عبد  اوالد  دوال 

الحساسنة)26000)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن دقية يونس عنوانه)ا))
الطيبي) بن  هللا  عبد  اوالد  دوال 

الحساسنة)26000)برشيد املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب3رشيد) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1181.

651I

cabinet idrissi

STE 2SA INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
STE 2SA(INGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الكريم بنجلون لقم 82 الطابق 
السادس مكاتب اشرف - 30000 

فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74463
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.2SA INGENIERIE
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- الصحي) والصرف  الشرب  مياه 

أع ال مختلفة)-)تجالة.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (82 عبد الكريم بنجلون لقم)
 30000 (- اشرف) مكاتب  السادس 

فاس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 850 ( (: ( برابح) سعيدة  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 150 ( (: امزيان) هللا  عبد  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيدة سعيدة برابح)
حي تاغدة اكنول))35000)تازة املغرب.
السيد عبد هللا امزيان عنوانه)ا))
3)شالع فاس حي ه3ري اي وزال) ( لقم)

كندل)31000)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيدة سعيدة برابح)
حي تاغدة اكنول))35000)تازة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)6011/2022.
652I

GHALIME MARIAM

SANAAKHOLOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GHALIME MARIAM
 2EME(ETAGE(N°14 RUE 21

 AOUT(KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

SANAAKHOLOUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 18 تجزئة 
ع ر شالع أليحا  - 25000  ريبكة 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.5179

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 

املصادقة على):
)حدو) الحسين) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

أكتوار) (20 بتاليخ) هوجري  مح د 
.2022

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخريبكة))بتاليخ)25)أكتوار)

2022)تحت لقم)885.
653I

كبادكاف

C.V.TEMSAMANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كبادكاف
89 شالع الجيش امللكي 

الطابق8لقم13 ، 62000، الناضول 
املغرب

C.V.TEMSAMANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي كرونة 
املركز ن س ان  - 62802 ت س ان-

الدليوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
189

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.C.V.TEMSAMANE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفحص التقني للسيالات.
كرونة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
ت س ان- (62802 (- ( املركز ن س ان)

الدليوش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: فؤاد) القدولي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فؤاد  القدولي  السيد 

الزوقا بني بلعيز اجرملوس الدليوش)

62253)الدليوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فؤاد  القدولي  السيد 

الزوقا بني المعيز اجرملوس الدليوش)

62253)الدليوش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدليوش))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)189.
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LUNE CONSEIL

ANFA BOULMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUNE CONSEIL

 BD MOHAMMED BEN 47

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE

 VUE(B 6EME     ETG(N 1 ،

20000، CASABLANCA(MAROC

ANFA BOULMAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 47,شالع 

مح د بن عبدهللا اقامة املنظر 

الج يل باء الطابق 6 الرقم 1 الدال 

البيضاء 20000 الدال البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

585189

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ANFA (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.BOULMAN
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السباكة.
:)47,شالع) عنوان املقر االجت اعي)
املنظر) اقامة  عبدهللا  بن  مح د 
الدال) (1 الرقم) (6 الطابق) الج يل باء)
البيضاء) الدال  (20000 البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الصافي) السيد  الد 
دلهم) (100.000 بقي ة) حصة 

للحصة.
 1000 (: الصافي) السيد  الد 

بقي ة)100.000)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الصافي  السيد  الد 
 28123 الحوزية) دائرة  الخضر  دوال 

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الصافي  السيد  الد 
 28123 الحوزية) دائرة  الخضر  دوال 

الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يونيو)2022)تحت لقم)826222.
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MON BUREAU COMPTABLE

كار شونتيي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV(DES(FAR(RES(HNIA 2.2EME
 ETAGE(APPART(N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN(MAROC

كال شونتيي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  شالع 
الجيش امللكي إقامة هنية 2.الطابق 
 Tetouan 93000 6 الثاني شقة لقم

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
32417

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
كال) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

شونتيي.
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة للبناء.
شالع) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
2.الطابق) الجيش امللكي إقامة هنية)
 Tetouan 93000 6 الثاني شقة لقم)

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد املهدي كرشوش)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: كرشوش) املهدي  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي كرشوش عنوانه)ا))
 20 حي) ت راكشت  زنقة  (07 الرقم)

غشت))52800)الريش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي كرشوش عنوانه)ا))
 20 حي) ت راكشت  زنقة  (07 الرقم)

غشت))52800)الريش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2235.
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KOFIPRO

SOLUTION DESING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KOFIPRO

113 زنقة الصفاء تجزئة بنيس حي 

الراحة ، 30080، فاس املغرب

SOLUTION DESING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 313 

شالع أح د بن بوشتى حي األدالسة  

- 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.60893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تقرل حل)

شركة ذات) ( (SOLUTION DESING

لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دلهم  (10.000

بن) أح د  شالع  (313 اإلجت اعي)

30000)فاس) (- ( بوشتى حي األدالسة)

عن) التام  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.

و عين:
السيد)ة))هشام)))اس اعيل علوي))

و عنوانه)ا))16)زنقة القا�سي السايح)

شقة)6)الطابق)3)شالع ابن الخطيب))

)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

 313 وفي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

شالع أح د بن بوشتى حي األدالسة))-)

30000)فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (31 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)4472/022.
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ste consulting dir SNC 

YOURADVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة يولادفرز ش ذ م م ذات 
الشريك الوحيد

 Société  YOURADVERS(SARL(A
ASSOCIE UNIQUE

املـقر االجت اعي: حي اكدال لقم 22 
شقة 5 عين تاوجدات

لأس ـال الشركة:  100.000,00 
دلهم

الـــسجل التجالي لقم 57549   
و) حرل  عرفي  عقد  ب قت�سى  (I  /
سجل بالحاجب يوم)12/10/2022ثم)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):
*)التس ية):))))شــركـة يولادفرز))ش)

ذ م م ذات الشريك الوحيد,)
  SOCIETE YOURADVERS
                                                                   SARL à associé unique
شركة ذات) ( ( الشكل القانوني:) (*
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد,
استشالات) ( الهدف االجت اعي:) (*
اتصاالت الك بيوتر ومقدم الخدمة)/)

تجالة)/)أع ال مختلفة),
*)املقر االجت اعي:)))حي اكدال لقم)

22)شقة)5)عين تاوجدات),
*)املدة):)))99)سنة ابتداء)من تاليخ)
التسجيل النهائي للشركة في السجل)

التجالي,
*)الرأس ال:)))100000.00))دلهم)
قي ة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 
السيد) ملكية  ( في) كلها  ( دلهم) (100

افرندوش عبد النافع),
تبتدئ من فاتح) السنة املالية:) (*

يناير إلى)31)ديس 3ر,
الشركة) تسير  *اإلدالة))))):)
من طرف افرندوش عبد النافع وذلك)

ملدة غير محدودة,)
لالحتياطات) (%5 ( (: ( ( ( *األلااح)
القانونية والباقي يرصد وفق مداوالت)

الج ع العام العادي,)

/ II)لقد ثم اإليداع))القانوني))لدى)
بتاليخ) ب كناس  التجالية  املحك ة 
؛) (8028 عدد) تحت  (03/11/2022

السـجل الـتجالي لقم)))57549 
ب ثابة مقتطف و بيــــــــان
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE FIDAR TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شالع الفداء تجزئة س يرة تاونات  
38000  املغرب تاونات، 38000، 

تاونات املغرب
 STE FIDAR TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  تجزئة 
الوحدة والد السعيد تاونات تاونات 

38000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

2081
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.FIDAR TRAVAUX SARL
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
تجزئة) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الوحدة والد السعيد تاونات تاونات)

38000)تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: بحافيد) صفاء) السيدة 
حصة بقي ة)20.000)دلهم للحصة.

السيد ع ر بحافيد):))800)حصة)
بقي ة)80.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بحافيد عنوانه)ا)) السيدة صفاء)
السعيد) والد  حي  الوحدة  تجزئة 

تاونات)38000)تاونات املغرب.
عنوانه)ا)) بحافيد  ع ر  السيد 
السعيد) والد  حي  الوحدة  تجزئة 

تاونات)38000)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
بحافيد عنوانه)ا)) السيدة صفاء)
السعيد) والد  حي  الوحدة  تجزئة 

تاونات)38000)تاونات املغرب
عنوانه)ا)) بحافيد  ع ر  السيدة 
السعيد) والد  حي  الوحدة  تجزئة 

تاونات)38000)تاونات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بتاليخ) ( االبتدائية بتاونات)

2022)تحت لقم)230.
659I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

CASH DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
 1 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc
CASH DU NORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي أوالد 

اح ايد شالع ال3ريك زنقة األمل لقم 
20 مكرل - 92150 القصر الكبير 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.2815

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2021 نون3ر) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
سلي ان) )ة)) السيد) تفويت 

1.000)حصة اجت اعية من) عراوش)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

نون3ر) (03 الخليل بن  اي بتاليخ) )ة))

.2021

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 26 بتاليخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

يوليوز)2022)تحت لقم)467.

660I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

SAMFORD SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000

فاس املغرب

 SAMFORD SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقلة 
لقم 219 الطابق 2 تجزئة القرويين 

طريق عين الشقف فاس. - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

73539

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAMFORD SCHOOL PRIVE

مدلسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحضير لالمتحانات..

عنوان املقر االجت اعي):)شقلة لقم)

219)الطابق)2)تجزئة القرويين طريق)

فاس) (30000 (- عين الشقف فاس.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد بطل زكرياء)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد بنعدو مح د):))500)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زكرياء) بطل  السيد 
 1 شالع وهران زنقة الخليل الزهول)

فاس)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) مح د  بنعدو  السيد 
لقم)1828)الحي الجديد زواغة العليا)

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكرياء) بطل  السيد 
 1 شالع وهران زنقة الخليل الزهول)

فاس)30000)فاس املغرب
عنوانه)ا)) مح د  بنعدو  السيد 
لقم)1828)الحي الجديد زواغة العليا)

فاس)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (23 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)-.
661I

COMPTA-FISC

شركة بونطا سكين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COMPTA-FISC
 IMM 18 AV(HASSAN(I(APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

شركة بونطا سكين شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 10 
وجه عروس مركب العمي مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.27025

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 يونيو) (08 املؤلخ في)
ذات) شركة  سكين  بونطا  شركة 

لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
عروس) وجه  (10 لقم) اإلجت اعي 
 50000 (- مكناس) العمي  مركب 
مكناس املغرب نتيجة الالقفال الكلي)

للشركة.
و عين:

السيد)ة))عبد الرح ان)))الرح اني)
 5 اقامة نرجيس شقة) (6 و عنوانه)ا))
 50000 زنقة عث ان بن عفان م.ج)
مكناس املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و) الرح اني  ( ( لبنى) السيد)ة))
 31 زقم) انفا  فيال  اقامة  عنوانه)ا))
الدال) (27223 النواصر) بوعزة  دال 
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
السيد)ة))مريم))سعيد و عنوانه)ا))
اقامة املهدي شالع بدل الك3رى شقة)
ك صفي) املغرب  مكناس  (50000  8

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
 10 وفي لقم) (2022 يونيو) (08 بتاليخ)
(- وجه عروس مركب العمي مكناس)

50000))مكناس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
05)غشت) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)611.

662I

AFRODITA

 CERRAJERIA DEL
MEDITERRANEO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لفع لأس ال الشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 CERRAJERIA DEL
MEDITERRANEO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع ع ر 
ابن  طاب إقامة ماس بلوماس 2 
الطابق 2 مكتب لقم 58 - 90000 

طنجة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.104475

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«475.000)دلهم»)أي من)«100.000 

عن) دلهم») (1.000.000» إلى) دلهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259273.

663I

AFRODITA

 CERRAJERIA DEL
MEDITERRANEO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لفع لأس ال الشركة

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 CERRAJERIA DEL

MEDITERRANEO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع ع ر 

ابن  طاب إقامة ماس بلوماس 2 

الطابق 2 مكتب لقم 58 - 90000 

طنجة املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.104475

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«825.000)دلهم»)أي من)«100.000 

عن) دلهم») (1.000.000» إلى) دلهم»)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259273.

668I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجالية يوجد)

مقرها االجت اعي باملغرب

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC «شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: : فاس 
شول، ب 1، بالطو 808-805، فاس 

- 30000 فاس املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
يوجد مقرها االجت اعي باملغرب»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.29809
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)30)يونيو)2022)تقرل إغالق)
 ALTEN DELIVERY(فرع تابع لشركة
(- تس يته) (CENTER MAROC
بالطو) (BO مبنى) في  عنوانه  والكائن 
101))فاس شول فاس)-)30000)فاس)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (19 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8283.

665I

somadik

BAKFAMIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

BAKFAMIR TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجت اعي حي  ط 

الرملة 1 زنقة عبدة لقم 8 مكرل - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

43407

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BAKFAMIR TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب لغير.

:)حي  ط) عنوان املقر االجت اعي)
(- مكرل) (8 زنقة عبدة لقم) (1 الرملة)

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مصطفى مزين)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مزين  السيد مصطفى 
 80000 الجرف) (62 لقم) (218 زنقة)

انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مزين  السيد مصطفى 
انزكان) الجرف  (62 لقم) (218 زنقة)

80000)انزكان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاليخ)18)أكتوار)

2022)تحت لقم)3057.

666I

SERVIAP

DYZ PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVIAP
لقم  1 زاوية شالع طالق بن زياد 
بنسلي ان ، 13000، بنسلي ان 

املغرب
DYZ PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجت اعي
 MASSIRA RESIDENCE COSTA

 DEL(SOL(ETG 04 APP 21 -
28830 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
31691

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 DYZ (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PROMO
(، مباني) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطول عقالات.
تاجر.

متنوعة) إنشاءات  أو  أع ال 
)مقاول).

 LOT (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 MASSIRA RESIDENCE COSTA
 DEL SOL ETG 08 APP 21 - 28830

املح دية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد املعطي لكرافس)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: لكرافس) املعطي  السيد 

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املعطي لكرافس عنوانه)ا))

شالع الحسن التاني ع الة كلي لقم)1 

ت الة)12000)ت الة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املعطي لكرافس عنوانه)ا))

شالع الحسن التاني ع الة كلي لقم)1 

ت الة)12000)ت الة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2368.

667I

ANEXIS CONSEIL

AXLE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة ص3ري بوج عة الطابق 

االول الشقة 6 الدال البيضاء، 

Casablanca ،20110 املغرب

AXLE INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12, زنقة 

ص3ري بوج عة الطابق األول شقة 
لقم 6 - 20110 الدال البيضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.238251

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 31)غشت) املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لأس الها) مبلغ  ( (AXLE INVEST

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
زنقة ص3ري بوج عة) (,12 اإلجت اعي)

 20110  -  6 الطابق األول شقة لقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدال 

اإلنهاء)الكامل للنشاط.

و حدد مقر التصفية ب)12,)زنقة)

شقة) األول  الطابق  بوج عة  ص3ري 

لقم)6 - 20110)الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) مرتدا  ( ( ج ال) السيد)ة))

عنوانه)ا))الدال البيضاء)23000)الدال)

البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880886.

668I

ANEXIS CONSEIL

رحال لألعمال والتجارة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة ص3ري بوج عة الطابق 

االول الشقة 6 الدال البيضاء، 

Casablanca ،20110 املغرب

لحال لألع ال والتجالة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12, زنقة 

ص3ري بوج عة الطابق األول شقة 

لقم 6 - 20110 الدال البيضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.372463

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل) (2022 يوليوز) (12 في) املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( والتجالة) لألع ال  لحال 

وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
ص3ري) زنقة  (,12 اإلجت اعي) مقرها 

 -  6 بوج عة الطابق األول شقة لقم)

الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20110

ل):)التوقف التام عن النشاط.
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و حدد مقر التصفية ب)12,)زنقة)
شقة) األول  الطابق  بوج عة  ص3ري 
لقم)6 - 20110)الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) بوكطايا  ( ( أح د) السيد)ة))
 161 الع الة أ) (18 ال3ركة) ( عنوانه)ا))
الطابق)8)الحي الحسني)20230)الدال)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يوليوز)2022)تحت لقم)835681.

669I

ANEXIS CONSEIL

FIT VIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة ص3ري بوج عة الطابق 
االول الشقة 6 الدال البيضاء، 
Casablanca ،20110 املغرب
FIT VIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12, زنقة 
ص3ري بوج عة الطابق األول شقة 

لقم 6 - 20110 الدال البيضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.333021
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 غشت) (15 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
مبلغ) ( (FIT VIE ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
ص3ري) زنقة  (,12 اإلجت اعي) مقرها 
 -  6 بوج عة الطابق األول شقة لقم)
الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20110

ل):)التوقف التام عن النشاط.

و حدد مقر التصفية ب)12,)زنقة)

شقة) األول  الطابق  بوج عة  ص3ري 

لقم)6 - 20110)الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) مو�سى  بن  ( ( أح د) السيد)ة))

البشير) زنقة  بدل  إقامة  ( عنوانه)ا))

البيضاء) الدال  (20100 شقة12 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)839661.

670I

STE FIDUCONFIANCE

MARWA PLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

MARWA PLATRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قطعة 

لقم 135 تجزئة تالل 2 طريق 

مكناس فاس - 30000  فاس 

املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.68749

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

شركة ذات) (MARWA PLATRE حل)

لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

تجزئة) (135 لقم) قطعة  اإلجت اعي 

تالل)2)طريق مكناس فاس)-)30000  

فاس املغرب نتيجة لعدم مزاولة اي)

نشاظ تجالي.

و عين:
و) ل يوي  ( ( ( مح د) السيد)ة))
عنوانه)ا))لقم)93)جبل ثغات)1)ثغات)
فاس املغرب ك صفي) (30000 فاس)

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
وفي قطعة) (2022 أكتوار) (18 بتاليخ)
لقم)135)تجزئة تالل)2)طريق مكناس)

فاس)-)30000)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (26 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8812.
671I

ECOSMETIQUE  SERVICE

ECOSMETIQUE SERVICE
إعالن متعدد القرالات

ECOSMETIQUE  SERVICE
 MESNANA(RDC(LOT 6989

 EN(FACE(SOUK(AL(KOURB ،
90000، TANGER(MAROC

ECOSMETIQUE SERVICE «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: مسنانة 
الطابق االل�سي قطعة 6989 امام 

سوق القرب - 90000 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.101655
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)18)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 لقم) قرال 
مريح) منى  السيدة  قرلت  مايلي:)
للشركة) الوحيدة  والشريكة  املسيرة 
الشركة وذلك) استقالتها من  تقديم 
يعود لتفويت ج يع حصصها لفائدة)
وقرلت) جدلاوي  امي ة  السيدة 
تعيين مسيرة جديدة السيدة امي ة)

جدلاوي لفترة غير محدودة.
على) ينص  الذي  (:02 لقم) قرال 
مريح) منى  السيدة  قرلت  مايلي:)
تفويت) للشركة  الوحيدة  الشريكة 
ج يع حصصها)1000)حصة للسيدة)

امي ة جدلاوي مع موافقة الطرفين.
على) ينص  الذي  (:03 لقم) قرال 
تلتزم الشركة بج يع األع ال) مايلي:)
والوثائق املتعلقة بها من  الل توقيع)
امي ة) السيدة  الوحيدة:) املسيرة 

جدلاوي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) و13و16:) و7) (6 لقم) بند 
ينص على مايلي:)حصص الشركة و)
تعيين مسير جديد للشركة و التوقيع

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (31 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)12315.
672I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SPACESOINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE SPACESOINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 74 
دلب لعبيد سيدي ع الة - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130039
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SPACESOINS
-بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الطبية
-كراء)االجهزة الطبية.

 74 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
 80000 (- دلب لعبيد سيدي ع الة)
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مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام جازولي):))50)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد اح د الغزواني):))50)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) جازولي  هشام  السيد 
88)دلب العين سيدي اع الة)80000 

مراكش املغرب.
السيد اح د الغزواني عنوانه)ا))
مراكش) (80000 االوداية) اح ر  دوال 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اح د الغزواني عنوانه)ا))
مراكش) (80000 االوداية) اح ر  دوال 

فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
25)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)180696.
673I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE HMANE CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE HMANE CENTRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي االنالة 
بلوك د 19 لقم 772 الطابق االول - 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130013

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HMANE CENTRE
-وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتنظيم املناسبات والتظاهرات.
عنوان املقر االجت اعي):)حي االنالة)
19)لقم)772)الطابق االول)-) بلوك د)

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: حش ان) نولة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حش ان  نولة  السيد 
السكن االجت اعي زنقة العراق لقم)

23 80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هجر حش ان  السيدة 
السكن االجت اعي زنقة العراق لقم)

23 80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
28)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140657.
674I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

أحمد ماجيك سيستام
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

أح د ماجيك سيستام  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي اإلزدهال 
أضافي لقم 393 تجزئة اإلزدهال  - 

80000 مراكش املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.39673

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2018 دجن3ر) (31 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
ذات الشريك الوحيد أح د ماجيك)
 10.000 لأس الها) مبلغ  ( ( سيستام)
اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
تجزئة) (393 لقم) أضافي  اإلزدهال 
املغرب) مراكش  (80000 (- ( اإلزدهال)

نتيجة ل):)هجرة الشريك الوحيد.
و حدد مقر التصفية ب اإلزدهال)
(- اإلزدهال) تجزئة  (393 لقم) أضافي 

80000)مراكش املغرب.)
و عين:

السيد)ة))أح د))مزالع و عنوانه)ا))
إطاليا) كاتانزالو  (10000 كاتانزالو)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
اإلزدهال أضافي) (: بالتصفية) املتعلقة 

لقم)393)تجزئة اإلزدهال مراكش
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
25)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)11297.
675I

كابيني كونسيلتينك لحاب

ESPACE AIR CHAKIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابيني كونسيلتينك لحاب
8 شالع  ريبكة اقامة دال م3روكة 

الطابق 8 الشقة 20 ، 20250، الدال 
البيضاء املغرب

ESPACE AIR CHAKIB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

العطول زنقة 8 ع الة 9 لقم 21 23 
25 سيدي مومن  - 20850 الدال 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
559209

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE AIR CHAKIB
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 23 21 9)لقم) 8)ع الة) العطول زنقة)
الدال) (20850 (- ( مومن) سيدي  (25

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
((: بوشعيب) غزواني  بن  السيد 
دلهم) (10.000 حصة بقي ة) (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوشعيب) غزواني  بن  السيد 
 8 زنقة) العطول  اقامة  عنوانه)ا))
ع الة)9)لقم)6)سيدي مومن)20850 

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوشعيب) غزواني  بن  السيد 
 8 زنقة) العطول  اقامة  عنوانه)ا))
ع الة)9)لقم)6)سيدي مومن)20850 

الدال البيضاء)املغرب
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882330.

676I

إئت انية الوفاء

MOSTAINE OLIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئت انية الوفاء
شالع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
MOSTAINE OLIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال أوالد 
املسناوي ج اعة املزامزة الجنواية 

سطات - 26000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
7229

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MOSTAINE OLIVE
غرض الشركة بإيجاز):)-1)معصرة)
الزيتون)،)بيع الزيتون وزيت الزيتون.

عنوان املقر االجت اعي):)دوال أوالد)
الجنواية) املزامزة  ج اعة  املسناوي 

سطات)-)26000)سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: غزالن) معيزة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) غزالن  معيزة  السيدة 
 838 الرقم) الخير  مج ع  تجزئة 

سطات)26000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوشعيب) الهاشمي  السيد 
تجزئة مج ع الخير الزنقة) عنوانه)ا))
 26000 سطات) (838 الرقم) (32

سطات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( االبتدائية بسطات)

2022)تحت لقم)1320/2022.
677I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

 CUISINE CENRALE
ESSAOUIRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC

 CUISINE CENRALE ESSAOUIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 

بالطابق التاني تجزئة البحيرة لقم 
5-850 شالع العقبة لدى شركة 
موكادول بيزنس سونتر - 88000 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

6809
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.CUISINE CENRALE ESSAOUIRA

م ون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
،متجر حلويات..

شقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم) البحيرة  تجزئة  التاني  بالطابق 
شركة) لدى  العقبة  شالع  (5-850
 88000 (- سونتر) بيزنس  موكادول 

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 320.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.600 ( (: السيد سلي ان الرموك)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد هشام اكوماد):))800)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 800 ( (: بوشو) مجيدة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سلي ان الرموك عنوانه)ا)))
 88000 ( العرا�سي) بين  الرازي  زنقة 

الصويرة))املغرب.
عنوانه)ا)) اكوماد  هشام  السيد 
لقم)393)التجزئة)8  88000)الصويرة))

املغرب.
عنوانه)ا)) بوشو  مجيدة  السيدة 
لقم)393)التجزئة)8  88000)الصويرة))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلي ان الرموك عنوانه)ا)))
 88000 ( العرا�سي) بين  الرازي  زنقة 

الصويرة))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)02)نون3ر)

2022)تحت لقم)427.
678I

RSM MOROCCO

Bio Combustibles الوقود 
الحيوي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RSM MOROCCO
56 شالع الكولنيش  اقامة 

اليشت  الدالالبيضاء ، 20100، 
الدالالبيضاء املغرب

Bio Combustibles الوقود الحيوي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 89 شالع 

جون جوليس ، الطابق السادس ، 

شقة 12 ، غوتيي  - 20060  الدال 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

 561237

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 Bio (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

Combustibles)الوقود الحيوي.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتصنيع أي منتج ناتج عن)

تدوير) إعادة  أو  تجديد  أو  تكييف 

الكتلة الحيوية.

89)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)

السادس) الطابق  (، جوليس) جون 

20060))الدال) (- ( 12)،)غوتيي) ،)شقة)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

الديب) لولان  سيدني  ( السيد)

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الديب) لولان  سيدني  ( السيد)

بلجيكا)) (0000 ( بلجيكا) عنوانه)ا))

بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
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الديب) لولان  سيدني  ( السيد)
بلجيكا)) (0000 ( بلجيكا) عنوانه)ا))

بلجيكا)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888888.

679I

ORENJI

AZAYAMO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شالع مح د الخامس الشقة 

لقم 8 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

AZAYAMO TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

الكتبية حي بالد السعيدية سيدي 
سلي ان  - 63300 بركان  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
8789

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AZAYAMO TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو أشغال البناء.
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
سيدي) السعيدية  بالد  حي  الكتبية 

سلي ان))-)63300)بركان))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بنيونس عزوزي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنيونس عزوزي عنوانه)ا))

املركز لعثامنة))63300)أحفير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنيونس عزوزي عنوانه)ا))

املركز لعثامنة))63300)أحفير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب3ركان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)588.

680I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

 EXTRADE ENGINEERING &
AUTOMATISME APPLIQUE

إعالن متعدد القرالات

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

157 شالع القدس، تجزئة املجد، 

الطابق األول، شقة لقم 6 ال3ريد 68 

- العوامة، 90000، طنجة املغرب

 EXTRADE(ENGINEERING &

 AUTOMATISME APPLIQUE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة مكتب 

09-02  قطعة لقم 83ب - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.67035

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)01)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

الحصص:) تفويت  (1 لقم) قرال 

فوت السيد) الذي ينص على مايلي:)

لفائدة) حصة  (100 بدلالدين) جعفر 

السيدة نادية السراطي)

2)استقالة املسير:)الذي) قرال لقم)
السيد) استقالة  مايلي:) على  ينص 
جعفر بدلالدين من منصبه ك سير)

للشركة)
جديد:) مسير  تعيين  (3 لقم) قرال 
الذي ينص على مايلي:))تعيين السيد)

مح د بنيفو ك سير جديد للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  لقم7:) لقم  بند 
مايلي:)السيدة نادية السراطي مالكة)

ل100)حصة اجت اعية
بند لقم لقم)12:)الذي ينص على)
بنيفو) مح د  السيد  تعيين  مايلي:)

ك سير جديد للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259257.
681I

مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز  بير قضائي في)

املحاسبة على الصعيد الوطني

لوك بيزنيس كومبني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدكتول العبودي عبد العزيز 
 بير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخ3زة لوزالي بجانب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب
لوك بيزنيس كومبني شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 

الطابق5مكتب لقم 51 ع الة 
مكاتب الخ3راءملعب الخيل سابقا 

فاس - 30000  فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74423

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

لوك) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

بيزنيس كومبني.

غرض الشركة بإيجاز):))ايجالشراء)

وايع املحالت العقالية))بج يع أنواعها))

وج يع املعامالت العقالية.

(: االجت اعي) املقر  عنوان 

الطابق5مكتب لقم)51)ع الة مكاتب)

(- فاس) سابقا  الخيل  الخ3راءملعب 

30000))فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

العبودي) العزيز  عبد  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العبودي) العزيز  عبد  السيد 

الرياض) 118تجزئة  عنوانه)ا))

الس ن) عين  طريق  زنقةالشهامة 

فاس)30000)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

العبودي) العزيز  عبد  السيد 

الرياض) 118تجزئة  عنوانه)ا))

الس ن) عين  طريق  زنقةالشهامة 

فاس)30000)فاس))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8580.

682I
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AUDIT MANAGEMENT SARL

 MEDITERANEAN
CONTRACTOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لفع لأس ال الشركة

AUDIT MANAGEMENT SARL
165 شالع عبداملومن ع الة ب 
الطابق الثالث الدالالبيضاء ، 
20100، الدالالبيضاء املغرب

 MEDITERANEAN
CONTRACTOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مج وعة 
35 الحي الصناعي بوسكولة الدال 
البيضاء - 27182 الدال البيضاء 

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (22 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (1.000.000»
«6.500.000)دلهم»)إلى)«7.500.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844795.
683I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

REDY GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC
REDY GAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي ملك 

دوشنطي مركزس ي و الصويرة - 
88000 الصويرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.2183

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 شتن3ر) (29 املؤلخ في)
الغاز) «تاجر  من) الشركة  نشاط 
مقاول في نقل البضائع») (, املضغوط)
,نقل) املضغوط) الغاز  «تاجر  إلى)

البضائع لحساب الغير».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)830.
688I

DO CONSULTING

DAMOS DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DO CONSULTING
 30bd Ain Taoujatate Résidence

 le(Colisée 4éme(Étage,
 Quartier(Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
 DAMOS DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لكن شالع 
موزالت وشالع أنفا ليزيدنس لو بيتي 
بالاديس - الطابق السابع - 20250 

الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561201

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DAMOS DEVELOPMENT
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة)،)سواء)في املغرب أو في الخالج)
باألصالة عن نفسها واالنيابة عن) (،

الغير)؛

البناء) ع ليات  بج يع  القيام  (•

والتطوير العقالي.

من) األلض  احتياطيات  تكوين  (•

غير) أو  املباشر  االستحواذ   الل 

املباشر على األلا�سي.

•)الهندسة املالية وإقامة املشاليع.

إنجاز ع ليات تقسيم األلا�سي) (•

املشاليع) كافة  وإنجاز  وتطوير 

اإلنشائية

التطوير العقالي؛

تقديم الخدمات نيابة عن أي) (•

طرف ثالث.

العقالية) املج عات  تسويق  (•

بكافة التقسي ات.

األلا�سي) ج يع  وايع  شراء) (•

املخططة أم ال.

إدالة اإليجال والتأجير لحسابها) (•

الخاص ونيابة عن أطراف ثالثة.

(، املشروع) إدالة  تفويض  (•

(، التنسيق) (، املشولة) (، املساعدة)

التوجيه)،)إلخ.

وايع وتبادل ج يع القيم) شراء) (•

العقالية.

•)املشالكة املباشرة أو غير املباشرة)

األع ال) أو  الع ليات  ج يع  في 

الشركات) إنشاء) التجالية من  الل 

أو املشالكة في تكوينها أو زيادة لأس)

مال الشركات القائ ة أو االستحواذ)

على األسهم أو عن طريق الرعاية أو)

غير ذلك.

•)إدالة وتوجيه ج يع مقتنياتها.

•)املشالكة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في ج يع املعامالت املالية أو)

العقالية أو األولاق املالية وفي ج يع)

الصناعية) أو  التجالية  املؤسسات 

التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة)

أو

أي كائن مشابه أو مرتبط)؛

استيراد ج يع السلع واملعدات) (•

املذكولة) األغراض  لتحقيق  الالزمة 

أعاله.

أي ع ليات من أي نوع تتعلق) (•

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء)

املذكولة أعاله)؛

بشكل عام)،)الع ليات من أي نوع)
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير)
مباشر باألشياء)املذكولة أعاله أو التي)

قد تعزز أع ال الشركة..
عنوان املقر االجت اعي):)لكن شالع)
موزالت وشالع أنفا ليزيدنس لو بيتي)
 20250 (- الطابق السابع) (- بالاديس)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 DAMOS CAPITAL الشركة)
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (:  1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 DAMOS 100.000 الشركة)
الخيام) ع ر  شالع  زاوية  عنوانه)ا))
مكتب) (- وشالع عبد الرحيم بوعبيد)
 20100 الخامس) الطابق  (- (22 لقم)

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ديري  مح د  السيد 
شالع) (- شالع عبداملجيد بنجلون) (6
فاس) (50000 هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888369.
685I

ORENJI

ZAOUIT EL KHIR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORENJI
32 شالع مح د الخامس الشقة 

لقم 8 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

 ZAOUIT EL KHIR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 
لقم 3 الطابق الثاني ع الة مضران 
شالع مح د الخامس  - 63300  
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بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

8791
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ZAOUIT EL KHIR TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أوأشغال البناء..
الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق الثاني ع الة مضران) (3 لقم)
  63300 (- ( الخامس) مح د  شالع 

بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 600 ( (: ( سعيد) بنعي�سى  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيدة بنعلي سعاد):))800)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد بنعي�سى سعيد)
  63300 ( املقاومة) حي  (338 زنقة) (6

بركان املغرب.
السيدة بنعلي سعاد عنوانه)ا))20 
زنقة)891)حي الزالقة))63300))بركان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد بنعي�سى سعيد)
  63300 ( املقاومة) حي  (338 زنقة) (6

بركان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب3ركان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)585.

686I

sj business center

TR7 MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
sj business center

 BD LARESISTANCE 81
 4EME(ETAGE(N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME(ETAGE
 N8، 20000، CASABLANCA

maroc
TR7 MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 11 شالع 
سيدي مح د بن عبدهللا م ج حي 
بولكون الدال البيضاء - 20080 

الدال البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.520471

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (10 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))نادية))العرو�سي))
200)حصة اجت اعية من أصل)200 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الرحيم))

ضو بتاليخ)20)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888109.
687I

LAMAF SARL

 NEWFLEX CONSEIL SARL
/ AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
LAMAF SARL

 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
  NEWFLEX(CONSEIL(SARL / AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع بني 
مرين ع الة لعلج طابق2 شقة 15 - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

80195

 20 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.NEWFLEX CONSEIL SARL / AU

دلاسات,) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) االع ال  في  استشالة  و  تكوين 

التسيير.

عنوان املقر االجت اعي):)شالع بني)

 -  15 مرين ع الة لعلج طابق2)شقة)

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد عياد اسامة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 36 السيد عياد اسامة عنوانه)ا))

طريق ابدجان))60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 36 السيد عياد اسامة عنوانه)ا))

طريق ابدجان))6000)وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1747.

688I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GAIA IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

« « GAIA(IMMO

الرأس ال االجت اعي:  100.000,00 

دلهم

املقر االجت اعي:  الدال البيضاء, 

2شالع بولكون زنقة جعفر ابن 

حبيب  إقامة املشرق 2 الطابق األول 

الرقم 3. 

ب قت�سي عقد عرفي مؤلخ بالدال)

تم) اكتوار2022,) (11 بتاليخ) البيضاء)

تأسيس شركة بالخصائص التالية):

1/)الشكل القانوني:)شركة مدنية)

عقالية.

 GAIA ( التس ية االجت اعية:) (/2

IMMO

-حيازة أي عقال من) ( (: الهدف) (/3

اجل االيجال

8/املقر االجت اعي:))الدال البيضاء,)

ابن) جعفر  زنقة  بولكون  2شالع 

حبيب))إقامة املشرق)2)الطابق األول)

الرقم)3. 

5/)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاليخ)

القيد بالسجل التجالي.

االجت اعي:)) الرأس ال  (/6

إلي) مقس ة  دلهم  (100.000,00

تساوي) حصة  كل  حصة,) (1000

100,00)دلهم,)مرق ة من)1)إلي)1000 

و مخصصة لج يع الشركاء)كاألتي):

السيد عت ان القباج)700)حصة))))

السيد مح د القباج))300)حصة

املج وع))1000))حصة))

مح د) السيد  ( (- (: التسيير) (/7

 ,1986 16)يوليوز) القباج من مواليد)

بالدال) القاطن  (, الجنسية) مغربي 

إقامة) الفرات  زنقة  (115 البيضاء)

الحامل) و  املعاليف  (8 طابق) الكاز 

 BE786109(البطاقة الوطنية لقم
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اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع  (/8

بالدال) التجالي  بالسجل  القانوني 

بتاليخ)07)نون3ر2022)تحت) البيضاء)

الرقم)885188
النشر و لإلعالن

املسير

689I

CABINET RSF SARL

DISLAIT
إعالن متعدد القرالات

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

DISLAIT «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

تغان ين  - - الحسي ة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.74447

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)27)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجت اعي  املقر  تحويل 

زنقة ميدلت) (76 لقم) للعنوان التالي:)

حي النجاح))سيدي ابراهيم فاس

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجت اعي للشركة

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�سي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)4578.

690I

FLEX BUSINESS SARL

FLEX BUSINESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLEX BUSINESS SARL

ساحة إبراهيم الروداني زنقة السينا 

إقامة بيتهوفين 2 الطابق 3 لقم 82 ، 

90000، طنجة املغرب

FLEX BUSINESS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي ساحة 

إبراهيم الروداني زنقة السينا إقامة 

بيتهوفين 2 الطابق 3 لقم 82            - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

131885

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 FLEX (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.BUSINESS SARL

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة إلى):)))

-)تطوير وحلول النظم املعلوماتية.

(: املعلوماتية) الخدمات  تقديم  (-

ال3رمجة املعلوماتية،)اد ال البيانات)

الحاسواية ومعالجة املعلومة.

-) دمات الويب):)تص يم وتطوير)

املواقع اإللكترونية.

األجهزة) وصيانة  تركيب  بيع،) (-

الحاسواية،)ج يع ال3رمجيات،)النظم)

والتطبيقات،) وال3رامج  الحاسواية 

املوزعات الهاتفية وكاميرات املراقبة.

املنتوجات،) وتوزيع  بيع  -شراء،)

باملواضيع) املتعلقة  املستهلكة  املواد 

أعاله.

هندسة،) تص ي ات،) دلاسات،) (-

أبحاث وتطوير.

-)االستشالة في املجال املعلوماتي.
املواد،) وتصدير ج يع  استيراد  (-
األثاث،) االكسسوالات،) املعدات،)
املصنعة) الطبيعية،) واألدوات 
باملجال) املتعلقة  الكي يائية  او 
الفالحي،) الغذائي،) الصناعي،)

التعدين أو الحرفي.
والتعهد) الباطن  من  التعاقد  (-
الصفقات) ج يع  في  املشالكة  أو 
العروض) أو  والخاصة  الع ومية 

املتعلقة بالغرض االجت اعي.)))
الع ليات) :ج يع  عامة) بصفة  و 
املالية،) الصناعية،) التجالية،)
العقالية أو ال عقالية املرتبطة بشكل)
كليا أو جزئيا) مباشر أو غير مباشر،)
ألحد او أل ر من الع ليات املشال إليه)
الشر تطوير  لتعزيز  الكفيلة  أعاله 

كة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
ساحة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إبراهيم الروداني زنقة السينا إقامة)
بيتهوفين)2)الطابق)3)لقم)82            - 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 700 ( (: الحطري) لشيد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
املحجول) الشعيري  السيد مح د 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (300   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الحطري  لشيد  السيد 
1)لقم)07  2)زنقة ب) بيلر تجزئة مالا)

90100)طنجة املغرب.
املحجول) الشعيري  السيد مح د 
 61 بلوك) قواسم  مج ع  عنوانه)ا))
 90000  76 شقة) (8 طابق) (6 شطر)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحطري  لشيد  السيد 
1)لقم)07  2)زنقة ب) بيلر تجزئة مالا)

90100)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259072.
691I

EXCELLENTIA Consulting

 Keyzen( كيزن ميلتيسغفيس
)multiservices

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سلي ان عزمي الطابق 
6 مكتب 16 شالع الزلقطوني 

الدالالبيضاء ، 20360، 
الدالالبيضاء املغرب

 Keyzen( كيزن ميلتيسغفيس
multiservices) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي   293 
شالع عبد املومن الطابق 2 املكتب 
لقم  7   - 20380 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561283

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 Keyzen( ميلتيسغفيس) كيزن 

.(multiservices
غرض الشركة بإيجاز):)االستشالة)

في التدبير.
 293 ( ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
املكتب) (2 شالع عبد املومن الطابق)
البيضاء) الدال  (20380  -    7 ( لقم)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زهير  وااني) السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زهير  وااني  السيد 
  20380  27720 جالديتول) شالع  (8

دونكو))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زهير  وااني  السيد 
  20380   27720 شالع جالديتول) (8

دونكو))فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)36855.
692I

اقصري ع ر

 INDIAN  انديان فالفورس
FLAVORS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

akassri omar
 avenue(echbilia(zenkat 3 derb
 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 INDIAN  انديان فالفولس

FLAVORS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 29 زنقة 
جبل العيا�سي اكدال الرااط - 

10000 الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163749

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
انديان) (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.INDIAN FLAVORS((فالفولس
مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم.
 29 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- زنقة جبل العيا�سي اكدال الرااط)

10000)الرااط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ليلى) الداودي  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: ليلى) الداودي  السيدة 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ليلى  الداودي  السيدة 
18)زنقة الخندق بطانة سال)11000 

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ليلى  الداودي  السيدة 
18)زنقة الخندق بطانة سال)11000 

سال املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)8559.

693I

ائت انية بوعرفة

STE DROMAJIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

ائت انية بوعرفة
لقم89 زنقة الدال البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE DROMAJIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

ح امة املنكوب بني كيل - 61200 

بوعرفة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.851

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)08)أكتوار)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

بني) املنكوب  ح امة  اوالد  «دوال 

إلى) املغرب») بوعرفة  (61200 (- كيل)

 81000 (- تالميكت) حي  «انزاياتن 

والزازات))املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (25 بتاليخ) ( االبتدائية بفجيج)

2022)تحت لقم)386/2022.

698I

ج ال الصدقي محاسب معت د

CAFE VEYRON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ج ال الصدقي محاسب معت د

شالع ابن سيناء لقم 86 الخ يسات 

، 15000، الخ يسات املغرب

CAFE VEYRON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

جنان زمول 02 بقعة لقم 75 مكرل  - 

15000 الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

29683

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFE (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.VEYRON

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

جنان زمول)02)بقعة لقم)75)مكرل))-)

15000)الخ يسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد لبيب عبد االله)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لبيب عبد االله عنوانه)ا))
 15000 ( لشد) ابن  زنقة  (476 لقم)

الخ يسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لبيب عبد االله عنوانه)ا))
 15000 ( لشد) ابن  زنقة  (476 لقم)

الخ يسات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالخ يسات) االبتدائية 

نون3ر)2022)تحت لقم)802.

695I

FIDUCIAIRE AKIF

COET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

COET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الح د لقم 01BR3B شالع ج ال 

الدلة عين السبع  - 20500 البيضاء 

املغرب.
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حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.95583
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (06 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (COET
اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
شالع) (01BR3B لقم) الح د  تجزئة 
 20500 (- ( السبع) الدلة عين  ج ال 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

القدلة على التسير.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عين) الشاطئ  م ر  (12 لقم) بوقدير 

السبع))-)20580)البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) بصيري  ( ( مح د) السيد)ة))
عنوانه)ا))تجزئة بوقدير لقم)12)م ر)
الشاطئ عين السبع))20580)البيضاء)

البيضاء)ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885218.
696I

FITRACO

زين برو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITRACO
 RCE(KARIMA ، 3000، FES

MAROC
زين برو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 3 
اقامة اكاسيا طريق اي وزال فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
73973

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)زين برو.
غرض الشركة بإيجاز):)التج يل/

التصدير واالستراد.
 3 لقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- اي وزال فاس) اكاسيا طريق  اقامة 

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 
100.000.000)دلهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (100 ( (: برو) زين  الشركة 

بقي ة)1.000)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) العلمي  سالة  السيدة 
اي وزال) طريق  مرية  اقامة  (12 لقم)

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العلمي  سالة  السيدة 
اي وزال) طريق  مرية  اقامة  (12 لقم)

فاس)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (28 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5128.
697I

FIECO SARL

TAPISSERIE HAKIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 18

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAPISSERIE HAKIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اإلقامة 
الكتبية زنقة  أبو العباس العزفي لقم 
38 معالف الدال البيضاء - ***** 

الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
257615

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2012 مالس) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TAPISSERIE HAKIM
غرض الشركة بإيجاز):))نسيج,

واملناظر) الديكول  أع ال  ج يع 
الطبيعية)،)على الجدلان واأللضيات,

السجاد) تركيب  أع ال  ج يع 
أو) الخشب  الحائط-نجالة  وولق 

األلومنيوم)-
قضبان) وتسويق  وايع  شراء)

اإلطالات)-
وتوزيع) وتسويق  وايع  شراء)
ج يع) وتصدير  واستيراد  وتصنيع 
وتوزيع) وايع  الفراش-شراء) منتجات 
وتصدير) واستيراد  وتصنيع  وعرض 

مواد األثاث)-
الع ليات) ج يع  (، أعم) وبشكل 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
،)كليا أو جزئيا)،)بواحد أو آ ر مشال)
نشاط) لتسهيل  وذلك  (، أعاله) إليه 

الشركة وتعزيزه وتطويره.
اإلقامة) (: املقر االجت اعي) عنوان 
الكتبية زنقة))أبو العباس العزفي لقم)
(***** (- البيضاء) الدال  معالف  (38

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الحاكم))لياخي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

لياخي) ( الحاكم) عبد  السيد 

عنوانه)ا))سيدي مومن القديم زنقة)

31)لقم)101البيضاء)*******))الدال)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

لياخي) ( الحاكم) عبد  السيد 

عنوانه)ا))سيدي مومن القديم زنقة)

((********** 101البيضاء) لقم) (31

الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أبريل)2012)تحت لقم)000000.

698I

الناظول للحسابات

IKHWAN FLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الناظول للحسابات

شالع االمير سيدي مح د الحي 

االدالي سيتي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني لقم 5 ، 62000، 

الناظول املغرب

IKHWAN FLEX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطريق 

الرئيسية الناظول-العروي املنطقة 

الصناعية لقم 58 سلوان الناظول 

62000 الناظول املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.21085

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

ت ت) (2022 غشت) (05 في) املؤلخ 

املصادقة على):
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مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجت اعية من) (100 الحفيان)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

)ة))الياس الحفيان بتاليخ)05)غشت)

.2022

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4715.

699I

FIECO SARL

TAPISSERIE HAKIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FIECO SARL

 RUE AL KASSAR MAARIF 18

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

TAPISSERIE HAKIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اإلقامة 

الكتبية   زنقة أبو العباس األزفي  لقم 

38 املعاليف - ------------------- 

الدال البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.257615

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)06)مالس)2018)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

زنقة أبو العباس) ( ( «اإلقامة الكتبية)

---------- (- املعاليف) (38 لقم) ( األزفي)

إلى) املغرب») ( الدال البيضاء) (---------

ايبنال) ( تجزئة) (90 «زنقة ايبنال لقم)

(---------------------------- (- املعاليف)

الدال البيضاء)))املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أبريل)2018)تحت لقم)00586009.

700I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE LABORATOIRES
BIODARGAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE LABORATOIRES

BIODARGAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 232 

الوداية - 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130803

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.LABORATOIRES BIODARGAN

-انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصدير واستيراد املنتجات التج يلية.
عنوان املقر االجت اعي):)لقم)232 

الوداية)-)80000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: عريف) هللا  عبد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 800 ( (: ( اوشن) الحسين  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا عريف عنوانه)ا))

  85 لقم) مالل  بني  زنقة  النجاة  حي 

23552)سوق السبت املغرب.

)عنوانه)ا)) السيد الحسين اوشن)
حي) الح راء) ديال  (6 لقم) ج  ع الة 

م3روكة)80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا عريف عنوانه)ا))
  85 لقم) مالل  بني  زنقة  النجاة  حي 

23552)سوق السبت املغرب
)عنوانه)ا)) السيد الحسين اوشن)
حي) الح راء) ديال  (6 لقم) ج  ع الة 

م3روكة)80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181129.

701I

إئت انية الوفاء

ALFA ONE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئت انية الوفاء
شالع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
ALFA ONE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

األل�سي الرقم 568 الشقة 02 مج ع 
الخير سطات - 26000 سطات 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.6653

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 

املصادقة على):
)ة))محغوظ افقير) تفويت السيد)
من) اجت اعية  حصة  (2.000 علي)
أصل)2.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
نجيب لشاد بتاليخ)11)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسطات))بتاليخ)17)أكتوار)

2022)تحت لقم)1291/2022.

702I

CABINET BOUZIDI

CINCO RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب
CINCO RENT CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الجزائر لقم 12 الناظول  الناظول 
62000 الناظول املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.21861
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)شتن3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الناظول)) (12 لقم) الجزائر  «شالع 
الناظول)62000)الناظول املغرب»)إلى)
الناظول) ( «طريق تاوي ة حي البستان)

62000)الناظول))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم))8598.
703I

CABINET BOUZIDI

SEKLOU IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظول ، 62000، الناظول املغرب
SEKLOU IRRIGATION  «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: : بقعة 
لقم 12 التجزئة الهناء العروي 
الناظول 62000 الناظول املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.7001
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)30)شتن3ر)2022
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األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرل 

(: القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

ادماج قانون اسا�سي جديد للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)8591.

704I

صالح فرين كومپاني شركة ذات مسؤولية محدودة

Salah Farine company sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

صالح فرين كومپاني شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 Hay El phosphate 70

 boulanouar 70 Hay(El

 phosphate(boulanouar، 25152،

Khouribga املغرب

  Salah Farine company sarl

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 70 حي 

الفوسفاط بولنوال  ريبكة  - 

25152  ريبكة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

7927

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 Salah (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.Farine company sarl

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكرتون) و  الولق  من  منتجات 

والخشب وما شابه ذلك.

حي) (70 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الفوسفاط بولنوال  ريبكة))-)25152 

 ريبكة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فرين  صالح  السيد 
بولنوال  ريبكة)) الفوسفاط  حي  (70

25152) ريبكة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( فرين) صالح  السيد 
بولنوال  ريبكة)) الفوسفاط  حي  (70

25152) ريبكة))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2022)تحت لقم)552.

705I

ديوان األستادة سلي ة بلهاشمي

 SOCIETE «PETROLIERE
 INTERNATIONALE DU
 NORD» par abréviation

»«SPIN
إعالن متعدد القرالات

ديــوان األستــاذة سلي ــة بلهاش ــي 
ديــوان األستــاذة سلي ــة بلهاش ــي

موثقـــــــــــة
2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 وجــدة
 LA « SOCIETE(PETROLIERE

 « INTERNATIONALE DU NORD
 PAR(ABREVIATION « SPIN

»S.A.R.L
تحيين القانون األسا�سي للشركة

ب قتضــى عقد توثيقي تلقتــه) ( (I/
موثقــة) بلهاش ــي،) سلي ــة  األستــاذة 
 06/10/2022 05و) بتاليــخ) بوجــدة،)
((،11/10/2022 بتاليخ) مسجل  (،
مكنيف) مح د  السيد  من  كل  قرل 
(، مكنيف) و السيدة فاط ة الزهراء)

شركاء)الشركة املس اة):

 SOCIETE PETROLIERE  »
 INTERNATIONALE DU NORD
 » PAR ABREVIATION » SPIN

»S.A.R.L
االجت اعــي) لأس الهــا 
ومقرهــا) دلهــم  (5.000.000,00
االجت اعــي،)بني دلال الطريق الرئيسية)
األسا�سي) القانون  تحيين  (، (27 لقم)

للشركة
القانونــي) اإليــداع  -/IIتــم 
بتاليــخ))) بوجدة  التجالية  باملحك ــة 

07/11/2022)تحت عدد)1743. 
لإلشــــــالة والخالصــة
ذ.)سلي ــة بلهاش ــي

706I

CHRAKA EXPRESS

CHRAKA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHRAKA EXPRESS
29 شال ع ع ر ابن العاص لقم 26 
الطابق التالت 29 شال ع ع ر ابن 
العاص لقم 26 الطابق التالت، 

90010، طنجة املغرب
CHRAKA EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
شراكات اكناو  قطعة 2050  - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

131591
 25 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHRAKA EXPRESS
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الألموال.

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 -   2050 قطعة) ( اكناو) شراكات 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد مح د الحساني)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مح د الحساني عنوانه)ا))
 90010  118 لقم) (163 حي بن زنقة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د الحساني عنوانه)ا))
 90010  118 لقم) (163 حي بن زنقة)

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (25 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)1022131591.
707I

FIDUCIAIRE AL WAFA

SOCIETE AGRO-BADDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC
 SOCIETE AGRO-BADDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 836 
الطابق السفلي تجزئة الوفاق حي 

السعادة الفقفيه بن صالح - 23200 
الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.8289
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (26 في) املؤلخ 
 SOCIETE AGRO-BADDOU حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
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الطابق) (836 لقم) اإلجت اعي  مقرها 
السعادة) الوفاق حي  تجزئة  السفلي 
الفقيه) (23200 (- الفقفيه بن صالح)
نتيجة الستحالة) ( املغرب) بن صالح 

تحقيق اهداف الشركة.
و عين:

و) لطيفي  ( ح يد) السيد)ة))
عنوانه)ا))لقم)836))تجزئة الوفاق حي)
 23200 السعادة الفقفيه بن صالح)
الفقيه بن صالح املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)26)أكتوار)2022)وفي لقم)836 
حي) الوفاق  تجزئة  السفلي  الطابق 
السعادة الفقفيه بن صالح)-)23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

01)نون3ر)2022)تحت لقم)269.
708I

IBK Consulting

IT FRESH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
IT FRESH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 86 
الطابق الثالث ع الة بشال 1 ج32 
حي الهدى  - 80070 اكادير املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.88201

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)19)شتن3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
ع الة) الثالث  الطابق  (86 «شقة)
 80070 (- ( حي الهدى) ج32) (1 بشال)
اكادير املغرب»)إلى)«لقم)139)بلوك))ل))
الطابق الثاني شقة لقم)3))حي الهدى)

- 80070)اكادير))املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)119180.
709I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ARAZZAK TRAVEL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE ARAZZAK TRAVEL SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي البط ة 
ملك الغدالي 1 الطابق 2 جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.1921

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE ARAZZAK الوحيد) الشريك 
)مبلغ لأس الها) ( (TRAVEL SARL AU
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
اإلجت اعي حي البط ة ملك الغدالي)
 35100 (- جرسيف) (2 الطابق) (1
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  جرسيف 

وجود نشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 2 الطابق) (1 الغدالي) ملك  البط ة 
جرسيف))-)35100)جرسيف املغرب.)

و عين:
زعوم)) ( ( الرزاق) عبد  السيد)ة))
صاكة) اعناتن  دوال  عنوانه)ا)) و 
جرسيف املغرب) (35100 ( جرسيف)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)1822/2022.
710I

BENADILA ABDESLAM 

BAGHDADI Y.A.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

BAGHDADI Y.A.S شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الوحدة لقم 222 ويسالن مكناس 
املغرب - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57581

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BAGHDADI Y.A.S
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.
تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
مكناس) ويسالن  (222 لقم) الوحدة 

املغرب)-)50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد البغدادي سعيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البغدادي سعيد عنوانه)ا))

الجيني) حي  (17 لقم) ف  مج وعة 

مكناس) (50000 مكناس) البساتين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البغدادي سعيد عنوانه)ا))

الجيني) حي  (17 لقم) ف  مج وعة 

مكناس) (50000 مكناس) البساتين 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)4078.

711I

SOCOGESE

 MAGHREB AFRIQUE
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCOGESE

شالع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 30000، فاس املغرب

 MAGHREB AFRIQUE

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

الضويات تجزئة وليلي  - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.86231

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 شتن3ر) (20 في) املؤلخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل 

 MAGHREB AFRIQUE املحدودة)

لأس الها) مبلغ  ( (CONSULTING

مقرها) وعنوان  دلهم  (10.000,00

تجزئة) الضويات  زنقة  اإلجت اعي 

فاس املغرب نتيجة) (30000 (- ( وليلي)

ل):)توقف النشاط.
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زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 30000 (- ( وليلي) تجزئة  الضويات 

فاس املغرب.)
و عين:

و) تاج وعتي  ( مريم) السيد)ة))
عنوانه)ا))زنقة الوداية طريق اي وزال)
)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
و) الع راني  ( فوزية) السيد)ة))
زنقة شالة طريق) (50 لقم) عنوانه)ا))
املغرب) فاس  (30000 اي وزال)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)2022/4570.
712I

ساجيس كونساي

 DIGITAL MARKETING
STRATEGIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

ساجيس كونساي
مكاتب املنالة شالع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث لقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب
 DIGITAL MARKETING

STRATEGIES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 66، 
مكتب 10، الطابق الثاني، مج ع 
الجواهر، شالع السالوي، م.ج - 

30000 فاس املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.130315

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (11 في) املؤلخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
 DIGITAL MARKETING التس ية)
و) ((STRATEGIES (succursale
الكائن بالعنوان مكاتب17،)18،)19،)

الطابق الثالث،) (،23 و) (22 (،21 (،20
23،)شالع عالل الفا�سي،)تجزئة) لقم)

 80000 (- ( جوزفين،) ع الة  بوكال،)

طرف) من  املسير  و  املغرب  مراكش 
السيد)ة))زهير مح د.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)11650.

713I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 AGRONOMIA

TECHNOLOGIES
إعالن متعدد القرالات

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 AGRONOMIA TECHNOLOGIES

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 22 زنقة 

اللة أمينة الطابق الثاني املدينة 

الجديدة فاس - 30000  فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.37705

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)01)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 

تفويت) حصص:) تفويت  مايلي:)

السيد الكروان حسن ل330)حصة)

اجت اعي من أصل)330)حصة لفائدة)

تفويت) و  الشليوي  نجي ة  السيدة 

حصة) ل330) كوفال  اح د  السيد 

اجت اعي من أصل)330)حصة لفائدة)

السيد عبد الرح ان قزيان

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استغالل االلا�سي) تغيير النشاط الى:)

الفالحية

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام االسا�سي)

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
مختلفات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املساه ات

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
لأس املال

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
النشاط االجت اعي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5993/2022.

714I

BENADILA ABDESLAM 

MESS NEGOCE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

MESS NEGOCE INVEST شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 

لقم 1 الطابق االول من ع الة لقم 
228 الحي الصناعي سيدي قاسم - 

16000 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
29161

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 مالس) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 MESS (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.NEGOCE INVEST
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.
الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الطابق االول من ع الة لقم) (1 لقم)
(- الحي الصناعي سيدي قاسم) (228

16000)سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الصادق مح د)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الصادق مح د عنوانه)ا))
باب الخو ة فاس) الكبير  الشالع  (2

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصادق مح د عنوانه)ا))
باب الخو ة فاس) الكبير  الشالع  (2

30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاليخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ماي)2022)تحت لقم)227.
715I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AUTUMN V22
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع موليتانيا صندوق ال3ريد 
2609 ، 80000، مراكش املغرب
AUTUMN V22 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : ملتقى 
زنقة الريف و اال اء اقامة جيوال 1 
الطابق الثاني شقة ب10- لقم 13 

مكتب لقم 2 الحي الشتوي - 80000 
مراكش املغرب.
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قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.38063
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2021 أبريل) (18 في) املؤلخ 
ذات) شركة  (AUTUMN V22 حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ لأس الها)10.000)دلهم)
وعنوان مقرها اإلجت اعي ملتقى زنقة)
الريف و اال اء)اقامة جيوال)1)الطابق)
الثاني شقة ب10-)لقم)13)مكتب لقم)
مراكش) (80000 (- الشتوي) الحي  (2
املغرب نتيجة لعدم است رال نشاط)

الشركة.
و عين:

السيد)ة))كرام))بلواد و عنوانه)ا))
فيال) (13 شالع مح د السادس كلم)
الصخيرات) املنزه  (02 انديكو) (12 ا)
)ة)) ك صفي) املغرب  ت الة  (12000

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
ملتقى) وفي  (2021 أبريل) (18 بتاليخ)
 1 اقامة جيوال) زنقة الريف و اال اء)
 13 لقم) الثاني شقة ب10-) الطابق 
مكتب لقم)2)الحي الشتوي)-)80000 

مراكش املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181169.
716I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE AFLOUCHI
EQUIPEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE AFLOUCHI EQUIPEMENT

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 217 
شالع مح د السادس  جرسيف  - 

35100 جرسيف املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.905

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))امح د))افلو�سي))
500)حصة اجت اعية من أصل)500 
سعيد)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

افلو�سي بتاليخ)18)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بجرسيف))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)1823/2022.

717I

BUSINESS CENTRE DAKHLA

TIJABEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE DAKHLA
 AV.AHMED BEN CHAKROUNE,
 ELMASSIRA(II, IMM.ELKHATAT
 DAKHLA ، 73000، DAKHLA

MAROC
TIJABEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
 ،II اح د بن شقرون، املسيرة

ع الة الخطاط، الدا لة - 73000 
الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
22969

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TIJABEL
:)املساه ة) غرض الشركة بإيجاز)
في) للشركة  املباشرة  غير  أو  املباشرة 

ج يع الع ليات املرتبطة

في) مباشرة  وغير  مباشرة  بصفة 
البناء،)الهدم،)التسقيف و مقاولة في)

البناء)واالشغال املختلفة.
سياحي،) نقل  سياحية،) انشطة 
الفندقة) سياحي،) دمات  امن 

واملطع ية،)الترفيه والتسلية..
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
II،)ع الة) اح د بن شقرون،)املسيرة)
الخطاط،)الدا لة)-)73000)الدا لة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شيخي  التجاني  السيد 

بلجيكا)1000)بروكسيل بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شيخي  التجاني  السيد 

بلجيكا)1000)بروكسيل بلجيكا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتوار)2022)تحت لقم)1818.
718I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE AFLOUCHI
EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
  STE AFLOUCHI EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي لقم 217 
شالع مح د السادس جرسيف  - 

35100 جرسيف .
تحويل الشكل القانوني للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.905

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)1823/2022.

719I

STE BENSELLAOU SARL AU  

شركة صوفالين
إعالن متعدد القرالات

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR(GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

شركة صوفالين «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: تجزئة 

شهاب طريق لقم 5 لقم 161 
جرسيف - 35100 جرسيف املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.1103
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)10)غشت)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير اسم الشركة:)من ديسطك فري)

الى شركة صوفالين
قرال لقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير اسم الشركة:)من ديسطك فري)

الى شركة صوفالين
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
)من طرف السيد) بيع اسهم الشركة)
السيد) لفائدة  الواحد  عبد  العلوي 

هيثم حدادي
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
هيثم) السيد  للشركة  جديد  مسير 

حدادي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير اسم الشركة:)من ديسطك فري)

الى شركة صوفالين
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بند لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير اسم الشركة:)من ديسطك فري)

الى شركة صوفالين
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
)من طرف السيد) بيع اسهم الشركة)
السيد) لفائدة  الواحد  عبد  العلوي 

هيثم حدادي
على) ينص  الذي  (:15 لقم) بند 
السيد) للشركة  جديد  مسير  مايلي:)

هيثم حدادي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 نون3ر) (01

.1419/2022+1418/2022
720I

FIDUSCAL

WAFA SAC
إعالن متعدد القرالات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
WAFA SAC «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: دوال 
لحفاية والد الشيخ اوالد حدو 

بوسكولة عين الشق  - 20470 الدال 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.183859
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)25)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قرل الج ع بعد س اعه تقرير املدير)
وفًقا لل ادة)3)من ظهير)10)أغسطس)
1955)زيادة لأس مال الشركة ب قدال)
ليصبح) دلهم  (2،480،000.00
دلهً ا بإصدال اثني) (3،480،000.00
عشر ألًفا.)ألبع ائة))12.800))حصة)
جديدة بقي ة مائتي))200.00))دلهم)
يتم االكتتاب فيها ج يًعا) (، للحصة)
نقًدا ويتم تحريرها من املج وع عند)
االكتتاب عن طريق االدماج املباشر)

لل بلغ من الحساب الجالي للشركة.)

التي) (، الجديدة) الحصص  أن  تقرل 

القانونية) األحكام  لج يع  ستخضع 

الحصص) في  استيعابها  سيتم  (،

الحقوق) نظر  وجهة  من  القدي ة 

من) ا 
ً
حقوق وستح ل  (، وااللتزامات)

من) ترقي ها  وسيتم  االكتتاب  تاليخ 

5001)إلى)12800)لكل منها على النحو)

التالي:))-)السيدة وفاء)أيوب اإلدلي�سي)

عبد) السيد  (- حصة) (6،200………

العلي أيوب اإلدلي�سي)………...)6،200 

حصة

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

قرل الج ع تخفيض لأس مال الشركة)

دلهم) (2.380.000.00 ب قدال)

مقس ة إلى أحد عشر ألف وتسع ائة)

 (200.00( ب ئتي) ( حصة) ((11.900(

دلهم من  الل استيعاب الخسائر)

التي سجلتها الشركة في السنة املالية)

مقس ة) (، (.30/06/2022 املنتهية في)

وفاء) السيدة  (- التالي:) النحو  على 

(- أيوب اإلدلي�سي..........)5،950)سهم)

السيد عبد العلي أيوب اإلدلي�سي)……))

5،950)سهم

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اقتراح مديره) على  بناًء) ( الج ع) قرل 

في) أدناه  املحددة  الحصص  حجز  (،

وفاء) السيدة  (- ( التالية:) املقترحات 

حصة) (2،750 (...…… أيوب اإلدلي�سي)

أيوب اإلدلي�سي) العلي  السيد عبد  (-

……….  2،750)حصة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساه ات

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لأس ال الشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844972.

721I

omnium management

B & S INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

B & S(INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 36 زنقة 

شكوندة امصلى ابهاليل  - 31000 

صفرو املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.617

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

2022)تقرل حل) 18)ف3راير) املؤلخ في)

شركة) (B( &( S( INTERNATIONAL

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ لأس الها)10.000)دلهم)

زنقة) (36 اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 

 31000 (- ( ابهاليل) امصلى  شكوندة 

صفرو املغرب نتيجة لغياب النشاط.

و عين:

و) الهوازي  ( ( ابتسام) السيد)ة))

أنزلان) بير  شالع  (3 لقم) عنوانه)ا))

املدينة الجديدة الشقة)18)اقامة بن)

سعيد))30000)فاس املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

36)زنقة) 2022)وفي) 18)ف3راير) بتاليخ)

 31000 (- ( ابهاليل) امصلى  شكوندة 

صفرو املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (01 بتاليخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تحت لقم)385/2022.

722I

omnium management

B & S INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

B & S(INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 36 زنقة 

شكوندة امصلى ابهاليل  - 31000 

صفرو املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.617

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل حل) (2016 ماي) (28 في) املؤلخ 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 B( &( S الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ لأس الها) ( (INTERNATIONAL

مقرها) وعنوان  دلهم  (10.000
زنقة شكوندة امصلى) (36 اإلجت اعي)

املغرب) صفرو  (31000 (- ( ابهاليل)

نتيجة ل):)غياب النشاط.
زنقة) (36 و حدد مقر التصفية ب)

 31000 (- ( ابهاليل) امصلى  شكوندة 

صفرو املغرب.)

و عين:

و) الهوازي  ( ابتسام) السيد)ة))
أنزلان) بير  شالع  (3 لقم) عنوانه)ا))

اقامة بن) (18 املدينة الجديدة شقة)

سعيد)))30000)فاس املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)36)زنقة)

شكوندة امصلى ابهاليل)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ف3راير) (18 بتاليخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تحت لقم)385/2022.

723I
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ORTIOR

LILIA F
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORTIOR

 N°306 LOT(AL(IZDIHAR(ROUTE

 DE(SAFI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LILIA F شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

البساتين بلوك ج متجر لقم 20 

املحاميد مراكش. - 80000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130371

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 LILIA (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.F

غرض الشركة بإيجاز):)*)مقهى.

*مطعم.

اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 20 لقم) متجر  ج  بلوك  البساتين 

مراكش) (80000 (- املحاميد مراكش.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة املولابط هجر)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة املولابط هجر عنوانه)ا))
مراكش) تالكة  (23 لقم) الخير  تجزئة 

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املولابط هجر عنوانه)ا))
مراكش) تالكة  (23 لقم) الخير  تجزئة 

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181085.
724I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SOCKEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SOCKEB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق عين 
الشقف حي الزهول لقم 1 فيال لقم 

111 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74467

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOCKEB
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطب النووي.

طريق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
فيال) (1 عين الشقف حي الزهول لقم)

لقم)111 - 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة شرفي هند):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هند  شرفي  السيدة 
 50000 1)البطريوز م.ج) 89)حي) لقم)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هند  شرفي  السيدة 
 50000 1)البطريوز م.ج) 89)حي) لقم)

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8598/2022.

725I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE IDE OUKZA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC
STE IDE OUKZA TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي مستودع 

بدوال تسغرين ادا وعزا إقليم 
الصويرة - 88000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

6815
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IDE OUKZA TRANS
بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) البضائع  نقل  (:
الغير،التجالة،مقاول في أع ال البناء)

املختلفة..
:)مستودع) عنوان املقر االجت اعي)
إقليم) وعزا  ادا  تسغرين  بدوال 

الصويرة)-)88000)الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: السيد ع ر اكزاز)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد عبدهللا اد العواد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
)دوال) السيد ع ر اكزاز عنوانه)ا))
الصويرة) إقليم  وعزا  ادا  تسغرين 

88000)الصويرة املغرب.
السيد عبدهللا اد العواد عنوانه)ا))
 88000 الصويرة) ت نال  بيزكالن  حي 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوال) ( السيد ع ر اكزاز عنوانه)ا))
الصويرة) إقليم  وعزا  ادا  تسغرين 

88000)الصويرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)832.
726I

somadik

AIT SIDI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc
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AIT SIDI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 868 

بلوك E  تجزئة الوكالة العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
83639

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 AIT (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SIDI TRANS
نقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب لغير.
عنوان املقر االجت اعي):)لقم)868 
(- العيون) الوكالة  تجزئة  ( (E بلوك)

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد زايد ايت سيدي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زايد ايت سيدي عنوانه)ا))
)47900)زاكولة) دوال اوليز تانسيفت)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زايد ايت سيدي عنوانه)ا))
زاكولة) (47900 دوال اوليز تانسيفت)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3227.
727I

SWIFT ASSISTANCE

 SOCIÉTÉ ACHIQ
MAINTENANCE GENERALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SWIFT ASSISTANCE
تجزئة الخير الرقم  356 حي.الخير 
ح ي م الرااط ، 10120، الرااط 

املغرب
 SOCIÉTÉ ACHIQ

 MAINTENANCE GENERALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 3 
الطابق 2 مركب الشروق املد ل 
ب الحي االدالي  ريبڭة - 25000 

 ريبڭة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
7935

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تس ية 
ب ختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIÉTÉ ACHIQ (: تس يتها)

.MAINTENANCE GENERALE
غرض الشركة بإيجاز):)االستيراد،)

الصيانة امليكانيكية و كراء)ارالت.
الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
مركب الشروق املد ل) (2 الطابق) (3
 25000 (- االدالي  ريبڭة) الحي  ب 

 ريبڭة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد  ليد عشق):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  ليد عشق عنوانه)ا))دوال)

 25023 ( اوالد عبدون) الغازي  اوالد 

 ريبڭة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ليد عشق عنوانه)ا))دوال)

 25023 ( اوالد عبدون) الغازي  اوالد 

 ريبڭة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2022)تحت لقم)899.

728I

ديفي اكسبيرتيز

APEX CONSULTING
إعالن متعدد القرالات

ديفي اكسبيرتيز

إقامة الياس ين زاوية شالع ع ر 

الخيام وزنقة البنفسج ع الة 7 

بوسيجول ، 20220، الدال البيضاء 

املغرب

APEX CONSULTING  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 131 شالع 

أنفا ، إقامة أزول ، مكتب لقم 11 

ب - 20300 الدال البيضاء امل لكة 

املغراية.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.520687

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)26)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 

املؤس�سي) االسم  تعديل  مايلي:)

التالي:) النحو  على  املذكولة  للشركة 

من) (
ً
بدال («APEX VENTURES»

بناًء) (، («APEX CONSULTING»

على الحصول على الشهادة السلبية)
بتاليخ) الصادلة  (2572302 لقم)

09/09/2022

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

يقرل املساهم الوحيد تعديل الغرض)

التالي:)) النحو  املؤس�سي للشركة على 

الغرض من الشركة هو بشكل مباشر)

أو غير مباشر)،)سواء)في املغرب أو في)

إما باألصالة عن نفسها أو) (، الخالج)

الحصول) (• ( نيابة عن أطراف ثالثة:)

على حصة بأي شكل من األشكال وال)

سي ا عن طريق االكتتاب أو استرداد)

أي أولاق مالية أو أسهم أو سندات أو)

وحدات أو أولاق مالية مدلجة أو غير)

مدلجة في أي شركات أو مؤسسات تم)

تشكيلها أو سيتم تشكيلها بأي شكل)

من األشكال)،)سواء)كانت صناعية أو)

تجالية أو مالية أو زلاعي أو عقالي أو)

غير ذلك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 APEX VENTURES(:اسم الشركة هو

SARL AU

بند لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض من الشركة هو بشكل مباشر)

أو غير مباشر)،)سواء)في املغرب أو في)

إما باألصالة عن نفسها أو) (، الخالج)

الحصول) (• ( نيابة عن أطراف ثالثة:)

على حصة بأي شكل من األشكال وال)

سي ا عن طريق االكتتاب أو استرداد)

أي أولاق مالية أو أسهم أو سندات أو)

وحدات أو أولاق مالية مدلجة أو غير)

مدلجة في أي شركات أو مؤسسات تم)

تشكيلها أو سيتم تشكيلها بأي شكل)

من األشكال)،)سواء)كانت صناعية أو)

تجالية أو مالية أو زلاعي أو عقالي أو)

غير ذلك.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)34781.

729I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

JODIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

JODIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 185 أ 
تجزئة املنتزه 1 طريق مكناس لقم 

املحل 1 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74453

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
.JODIA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) ( للبضائع) الدولي  و  الوطني 

الغير-أع ال
متنوعة أو البناء)-)اإلستيراد و

التصدير.
أ) (185 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم) مكناس  طريق  (1 املنتزه) تجزئة 

املحل)1 - 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد منصف بنداود)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منصف بنداود عنوانه)ا))

دوال اوالد الطاهر أوالد مي ون أوالد)

فاس) (36150 ( جامع موالي يعقوب)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد منصف بنداود عنوانه)ا))

دوال اوالد الطاهر أوالد مي ون أوالد)

فاس) (36150 ( جامع موالي يعقوب)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8586.

730I

CONSULTATION ET SERVICES

 ENTREPRIESE TRAVAUX
KAISSOUNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2

 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

 ENTREPRIESE TRAVAUX

KAISSOUNI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي  26 شالع 

مرس سلطان االشقة 3 الطابق 1 - 

20500 الدال البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.519567

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (08 في) املؤلخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 ENTREPRIESE TRAVAUX

لأس الها) مبلغ  ( (KAISSOUNI

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

شالع مرس سلطان) (26 ( اإلجت اعي)

الدال) (20500  -  1 الطابق) (3 االشقة)

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)-

التوقف النهائي لنشاط التي تزاوله)
موضوعها) تحقيق  لعدم  الشركة 

االجت اعي
و حدد مقر التصفية ب))26)شالع)
 -  1 الطابق) (3 مرس سلطان االشقة)

20500)الدالالبيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد الواحد)))القيصوني)
حي القدس تجزئة املنزه) و عنوانه)ا))
 20500 ال3رنو�سي) (59 شالع ن لقم)
)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدال 

للشركة.
القيصوني)) ( ( امين) السيد)ة))
تجزئة) القدس  حي  عنوانه)ا)) و 
سيدي) (28 لقم) (1 زنقة) الحامدية 
البيضاء) الدال  (20500 ( ال3رنو�سي)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)841704.
731I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ANH SOUFIAN CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE ANH SOUFIAN CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي الكراج 

الكائن بشالع ابن الهاني حي املنزه - 
32000 الحسي ة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.3133

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 شتن3ر) (12 في) املؤلخ 

املصادقة على):

أنهناه) نجالء) )ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجت اعية من أصل)500 

سفيان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

أنهناه بتاليخ)12)شتن3ر)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 31 بتاليخ) ( بالحسي ة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)271.

732I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ANH SOUFIAN CAR

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

  STE ANH SOUFIAN CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الكراج 

الكائن بشالع ابن الهاني حي املنزه - 

32000 الحسي ة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.3133

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 12)شتن3ر) املؤلخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))أنهناه))

سفيان ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاليخ) ( بالحسي ة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)271.

733I



21847 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ANH SOUFIAN CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE
 N°02 ET RUE HAJRAT
 NEKOUR N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA( ،( 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE ANH SOUFIAN CAR
املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي الكراج)
(- ( الكائن بشالع ابن الهاني حي املنزه)

32000)الحسي ة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي)
.3133

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)12)شتن3ر)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( بالحسي ة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)271.
734I

FIDUCIAIRE AL KAMALI

شركة  أصدقاء كارولينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL KAMALI
 BD GENERAL KETTANI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،
26000، SETTAT(MAROC

شركة  أصدقاء كالولينا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 30 شالع 
لحال  املسكيني  الطابق 2 الشقة 

لقم 5 الدال البيضاء  - 20000  الدال 
البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

558987

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة)) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

أصدقاء)كالولينا.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.

30)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
الشقة) (2 الطابق) ( املسكيني) ( لحال)
لقم)5)الدال البيضاء))-)20000))الدال)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( مح د) جرموني  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد  الد الكافي)):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا)) السيد جرموني مح د)

سطات)26000)سطات))املغرب.

عنوانه)ا)) ( الكافي) السيد  الد 

سطات)26000)سطات))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد جرموني مح د)

سطات)26000)سطات))املغرب

عنوانه)ا)) ( الكافي) السيد  الد 

سطات)26000)سطات))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885358.

735I

FHF

QUINTESSIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

QUINTESSIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 202 شالع 

عبد املومن لقم 5 الطابق السفلي -. 

الدال البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.861833

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)05)أكتوار)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

«202)شالع عبد املومن لقم)5)الطابق)

إلى) الدال البيضاء)املغرب») (.- السفلي)
املكتب) السفلي  الطابق  (1 لقم) (16»
لقم)8)اقامة كين ر حي املطال)-.)الدال)

البيضاء))املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888835.

736I

اقصري ع ر

سلمان ليفغيزن اكسبريس  

 SALMANE LIVRAISON

EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

akassri omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

سل ان ليفغيزن اكس3ريس  

 SALMANE LIVRAISON EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 
النوينويش البحراويين الفحص 
انجرة القطعة 866  - 98152 
فحص انجرة طنجة املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.98953
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 أبريل) (20 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ليفغيزن) سل ان  الوحيد  الشريك 
 SALMANE LIVRAISON((اكس3ريس
 100.000 مبلغ لأس الها) ( (EXPRESS
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال)
الفحص) البحراويين  النوينويش 
انجرة القطعة)866  - 98152)فحص)
انجرة طنجة املغرب نتيجة ل):)االزمة)

االقتصادية الناتجة عن كوفيد20-.
دوال) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الفحص) البحراويين  النوينويش 
انجرة القطعة)866  - 98152)فحص)

انجرة طنجة تامغرب.)
و عين:

بوجداين) ( سل ان) السيد)ة))
التوزاني و عنوانه)ا))دوال النوينويش)
 98152 انجرة) الفحص  البحراويين 
فحص انجرة طنجة املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
:)دوال النوينويش) املتعلقة بالتصفية)
القطعة) انجرة  الفحص  البحراويين 

 866
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12889.
737I

كابيني كونسيلتينك لحاب

HALHAL FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابيني كونسيلتينك لحاب
8 شالع  ريبكة اقامة دال م3روكة 
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الطابق 8 الشقة 20 ، 20250، الدال 
البيضاء املغرب

HALHAL FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زنقة 
سالية بن زنيم الطابق 3 الشقة 

3 النخيل البيضاء - 20370 الدال 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
530051

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HALHAL FOOD
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر.

زنقة) (12 (: عنوان املقر االجت اعي)
الشقة) (3 الطابق) زنيم  بن  سالية 
الدال) (20370 (- البيضاء) النخيل  (3

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد الحسن الس اللي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
500)حصة) ( (: السيد يونس سيلي)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الس اللي) الحسن  السيد 
 2 مج وعة) الدومة  حي  عنوانه)ا))
مومن) سيدي  (182 الرقم) (6 الزنقة)

20802)الدال البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) سيلي  يونس  السيد 
برنو�سي) سيدي  (13 الرقم) (8 اقامة)

20600)الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الس اللي) الحسن  السيد 

 2 مج وعة) الدومة  حي  عنوانه)ا))

سيدي مومن2  (182 الرقم) (6 الزنقة)

20802)الدال البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) سيلي  يونس  السيد 

برنو�سي) سيدي  (13 الرقم) (8 اقامة)

20600)الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يناير)2022)تحت لقم)816228.

738I

BUSINESS CENTRE DAKHLA

ABC AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE DAKHLA

 AV.AHMED BEN CHAKROUNE,

 ELMASSIRA(II, IMM.ELKHATAT

 DAKHLA ، 73000، DAKHLA

MAROC

ABC AMENAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي القدس 

شالع 3 الجامعة العراية  - 73000 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

22707

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 ABC (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AMENAGEMENT

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

اع ال نجالة و التهيئة،) االلومنيوم،)

املساومة.

معدات) و  مواد  تجالة  و  توزيع 
و) الحدادة و مواد لها عالقة بالبناء)

التهيئة.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- ( الجامعة العراية) (3 القدس شالع)

73000)الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احبابو  يوسف  السيد 
ج) ق  (23 لقم) (01 زنقة) لحجر  دلب 
20000)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب.
 AL OUALID-100.000 الشركة)
الزاير) تجزئة  (،279 عنوانه)ا))
 20000 البيضاء) الدال  ليساسفة 

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احبابو  يوسف  السيد 
ج) ق  (23 لقم) (01 زنقة) لحجر  دلب 
20000)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) زوهير  جوهري  السيد 
 181 الع الة) (08 تجزئة الخزامى اوه)
البيضاء) (03 الطابق) (07 الشقة)

20000)الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أكتوار)2022)تحت لقم)1681.
739I

omnium management

BENBRAHIM P.A.O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
BENBRAHIM P.A.O شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 501 
دوال اهاللفة عين الشقف  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74319

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BENBRAHIM P.A.O

غرض الشركة بإيجاز):)بيع أجزاء)

و اكسسوالات السيالات)-))التصدير)

و االستيراد

متجر) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- ( الشقف) عين  اهاللفة  دوال  (501

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: ( السيد ح زة شول)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد عبد اللطيف اكويزة)):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 08 )عنوانه)ا)) السيد ح زة شول)
سيدي) النوالة  اجنان  اكنول  زنقة 

بوجيدة))30000)فاس املغرب.

اكويزة)) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا))فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 08 )عنوانه)ا)) السيد ح زة شول)
سيدي) النوالة  اجنان  اكنول  زنقة 

بوجيدة))30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (26 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8808.

740I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE HOTELIERE ET
IMMOBILIERE DU NORD

شركة املساه ة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع موليتانيا صندوق ال3ريد 
2609 ، 80000، مراكش املغرب

 SOCIETE HOTELIERE ET
IMMOBILIERE DU NORD شركة 

املساه ة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 33 شالع 

االمير موالي عبدهللا لقم 26 - 
90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.130839
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (21 املؤلخ في)
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
شالع االمير موالي عبدهللا لقم) (33»
26 - 90000)طنجة املغرب»)إلى)«فيال)
لقم)33)شالع مح د السادس ع لية)
 80000  -  8 مسك الليل مكتب لقم)

مراكش))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)141179.

741I

شركة))HEV)ش م م))

H.E.V
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

شركة )HEV ش م م )
لقم 7 الطابق  8 ع الة الصديقي 

ملتقى شالع مح د الخامس وطريق 
سيدي محرز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
H.E.V  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 07 
الطابق 08 ع الة الصديقي شالع 
مح د الخامس  تازة - 35000 تازة 

املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.5905

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«800.000)دلهم»)أي من)«100.000 

عن) دلهم») (500.000» إلى) دلهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (28 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)497.

742I

FICODEC SARL

SOLEIL D›OR SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

SOLEIL D›OR SAKAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

الفردوس بلوك 3 مكتب 2 بنسودة - 

30000 فاس املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.37699

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم) (2022 ف3راير) (21 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من) أي  دلهم») (1.800.000»

 1.600.000» إلى) دلهم») (200.000»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

مالس) (16 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)1813.

743I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57)شالع موليتانيا صندوق ال3ريد)

2609)،)80000،)مراكش املغرب
شركة) (BOUANANE IMMO
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد
 57 االجت اعي) مقرها  وعنوان 
شالع موليتانيا صندوق ال3ريد)2609 

- 80000)مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي)
.115865

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تم تغيير) 11)أكتوار) املؤلخ في)
وايع) «شراء) من) الشركة  نشاط 
املباني) ج يع  «تأجير  إلى) العقالات»)

املفروشة».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181231.
744I

somacompta sarl

بوزيان انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

somacompta sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
بوزيان انفيست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي اكال 
واد امليل تازة - 35250 تازة املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.5891
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 شتن3ر) (21 في) املؤلخ 
ذات) شركة  انفيست  بوزيان  حل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 

اإلجت اعي حي) دلهم وعنوان مقرها 

تازة) (35250 (- تازة) امليل  واد  اكال 

املغرب نتيجة لغياب اي نشاط.

و عين:
و) بوزيان  ( لضوان) السيد)ة))

امليل) وادي  املحطة  حي  عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  تازة  (35250

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

وفي حي اكال) (2022 21)شتن3ر) بتاليخ)

وادي امليل))-)35250)تازة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (22 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)508.

745I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

CHAMAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

CHAMAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

معركة انوال لقم 16 الطابق السفلي 
لقم -3 تطوان  - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

32825

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21850

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHAMAY
أشغال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و أشغال مختلفة.
)نيكوص

)االستيراد و التصدير..
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
معركة انوال لقم)16)الطابق السفلي)
تطوان) (93000 (- ( تطوان) (3- لقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ملعيزي) السيدة  ولة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( ملعيزي) السيدة  ولة 
اقامة) (13 الشقة) (3 الطابق) (7 ع الة)
بوزنيقة) (93000 بوزنيقة) فاالزير 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ملعيزي) السيدة  ولة 
اقامة) (13 الشقة) (3 الطابق) (7 ع الة)
بوزنيقة) (93000 بوزنيقة) فاالزير 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2282.
746I

TGE FIDUS

GAMA AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
 HAY EL WAHDA N°168

 MOHAMMEDIA ، 28804،
MOHAMMEDIA MAROC

GAMA AMENAGEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 271 

الزنقة 17 الحسنية 1 شالع املقاومة 
املح دية 28830 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
31797

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 GAMA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.AMENAGEMENT
هندسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
/أع ال) املعدات) تأجير  (/ مدنية)

التطوير.
 271 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الزنقة)17)الحسنية)1)شالع املقاومة)

املح دية)28830)املح دية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السالكي) السيدة وفاء)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السالكي) السيدة وفاء)
 2 21)سكتول) حي املغرب العربي لقم)

ت الة)12020)ت الة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السالكي) السيدة وفاء)
 2 21)سكتول) حي املغرب العربي لقم)

ت الة)12020)ت الة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)2208.
747I

BENADILA ABDESLAM 

M-EXPRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

M-EXPRES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجت اعي 107 

تجزئة موالي مسعود حي السالم 
مكناس - 50000  مكناس املغرب.

تقليص هدف الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

58085
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم حذف) (2022 يونيو) (20 املؤلخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
استيراد و تصدير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
19)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)3825.
748I

أوديريك

AKS PROPERTY
إعالن متعدد القرالات

أوديريك
36أ، شالع أنفا -  الطابق األول 
- الدال البيضاء 36أ، شالع أنفا 
-  الطابق األول - الدال البيضاء، 
20000، الدال البيضاء املغرب

AKS PROPERTY  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: عند 
أوديريك 36 أ شالع أنفا - الطابق 

األول - 20000 الدال البيضاء 
املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.510263
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (38 تفويت) على  املصادقة 
الواحدة) للحصة  دلهم  (100 بقي ة)
 FAKBRIDGE» شركة) طرف  من 
 GATE 19 (» شركة) لفائدة  («SARL
مسؤولية) ذات  شركة  («SARL AU
بالدال) االجت اعي  مقرها  محدودة 
الطابق) (- أنفا) شالع  أ  (36 البيضاء)
األول،)لأس الها)10000)دلهم مقيدة)
بالسجل التجالي الدال البيضاء)عدد)
551289،)ب قت�سى عقد عرفي بتاليخ)

03)أكتوار)2022
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 »GATE 19 SARL AU»(قبول شركة

كشريك جديد بالشركة
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

التقدمة
بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لأس ال الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883566.
749I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

AGHRINANE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 Imm(I(N°07 ÉTAGE 1 PERLE
 DE L›ATLAS HIVERNAGE

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGHRINANE TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل 
لقم1 حي اموازالن ايت اولير - 

82050 مراكش املغرب.
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تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.115137
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 

املصادقة على):
لحسن كروى) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (500
500)حصة لفائدة))السيد))ة))مح د))

أغرينان))بتاليخ)20)أكتوار)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)141170.
750I

FIDUCIAIRE NAKHIL

YaNoFa company
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
YaNoFa company شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي املكتب 
لقم 1 الطابق السفلي لقم 862 
تجزئة النخيل 2 تالكة - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130325

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.YaNoFa company
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
-)التجالة في منتجات التعدين.

-هندسة التعدين.
املكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 862 لقم) السفلي  الطابق  (1 لقم)
 80000 (- تالكة) (2 النخيل) تجزئة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الحسين أوتيفى)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين أوتيفى عنوانه)ا))
تالكة)) (862 لقم) (2 النخيل) تجزئة 

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كنزة بزى عنوانه)ا))تجزئة)
 80000 ( تالكة) (862 لقم) (2 النخيل)

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181031.
751I

 BEPOLYCO((مكتب الدلاسات املتعدد االستشالات

ش م م

  STE SAFOULKI SARL AU
شركة سفولكي ش.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

لفع لأس ال الشركة

مكتب الدلاسات املتعدد 
االستشالات  BEPOLYCO ش م م
لقم 110 حي الحسني شالع موالي 
لشيد ولزازات ، 85000، ولزازات 

املغرب
STE SAFOULKI SARL AU  شركة 
سفولكي ش.م.م.ش.و شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 536 
زاوية شالع النصر و شالع املغرب 

العربي ولزازات  - 85000 ولزازات  
املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.1509
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (1.000.000»
«2.500.000)دلهم»)إلى)«3.500.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بولزازات)

2022)تحت لقم)881.
752I

MON BUREAU COMPTABLE

نادير ماركوتينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV(DES(FAR(RES(HNIA 2.2EME
 ETAGE(APPART(N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN(MAROC
نادير مالكوتينك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 

5 الطابق األول ع الة 18 شالع 
طالق بن زياد تطوان 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

32283
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
نادير) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

مالكوتينك.

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواقع واملساحات اإلعالنية.

شقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

18)شالع) الطابق األول ع الة) (5 لقم)

طالق بن زياد تطوان)93000)تطوان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد لشيد مكتوبي):))330)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 330 ( (: أشهبال) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد يوسف ندير):))380)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

إلى) من1) (: مكتوبي) لشيد  السيد 

330)بقي ة)100)دلهم.

إلى) :)من331) السيد يوسف ندير)

670)بقي ة)100)دلهم.

من671  (: السيد يوسف أشهبال)

إلى)1000)بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مكتوبي  لشيد  السيد 

 3 لقم) (3 إقامة جوهرة م س مد ل)

20000)الدال البيضاء)املغرب.

 5 ندير عنوانه)ا)) يوسف  السيد 

 93150 ال3ريد) ولاء) الزيتون  شالع 

مرتيل املغرب.

عنوانه)ا))) أشهبال  يوسف  السيد 

 32000 إمرابطن) مركز  ت اسنت 

الحسي ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 5 ندير عنوانه)ا)) يوسف  السيد 

 93150 ال3ريد) ولاء) الزيتون  شالع 

مرتيل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

29)شتن3ر) بتاليخ) ( االبتدائية بتطوان)

2022)تحت لقم)2010.

753I
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ETUCOM

GENOUAD NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETUCOM
 N°842 1ER(ETAGE(APP 4 AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
GENOUAD NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 21 مركز 
االع ال زنيت شالع مسلم تجزئة 

بوكال الطابق 3 شقة 18  باب دكالة 
80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130851

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GENOUAD NEGOCE
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية)
التجالة

التصدير و االستيراد.
عنوان املقر االجت اعي):)21)مركز)
تجزئة) مسلم  شالع  زنيت  االع ال 
باب دكالة) ( (18 3)شقة) بوكال الطابق)

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الحسين اوعدي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين اوعدي عنوانه)ا))

 80000   119 تجزئة لاللة حية لقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين اوعدي))عنوانه)ا))

 80000   119 تجزئة لاللة حية لقم)

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية ب راكش))بتاليخ)-)تحت لقم)

.-

754I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE GRAND SERVICE
MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كل ي ة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كل ي ة اقليم 

الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب

 STE GRAND SERVICE MAROC

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قصر 

الديخلت ملعب  - 52250 كل ي ة 

املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.8689

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)11)أكتوار)2022)تقرل حل)

 STE GRAND SERVICE MAROC

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

الديخلت) قصر  اإلجت اعي  مقرها 

املغرب) كل ي ة  (52250 (- ( ملعب)

نتيجة الالفالس.

و عين:
اقزيز) ( اللطيف) عبد  السيد)ة))
ملعب) مروتشا  قصر  عنوانه)ا)) و 
)ة)) كل ي ة املغرب ك صفي) (52250

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
قصر) وفي  (2022 أكتوار) (11 بتاليخ)
كل ي ة) (52250 (- ( ملعب) الديخلت 

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)902/2022.

755I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE ERE NOUVELLE 
 D›INFO ET RESEAU SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كل ي ة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كل ي ة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
 STE ERE NOUVELLE D›INFO 

ET RESEAU SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 76 

زنقة طالق بن زياد  - 52250 كل ي ة 
املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.11379
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل)) 22)شتن3ر) املؤلخ في)
 STE ERE NOUVELLE D’INFO
ET RESEAU SARL AU)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم)
 52250 (- ( زياد) بن  طالق  زنقة  (76

كل ي ة املغرب نتيجة الالفالس.

و عين:
و) نع ان  ( ( لفري�سي) السيد)ة))
لقم) الثاني  الحسن  شالع  عنوانه)ا))
كل ي ة املغرب ك صفي) (52250  05

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
 76 وفي لقم) (2022 شتن3ر) (22 بتاليخ)
زنقة طالق بن زياد))-)52250)كل ي ة)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)903/2022.
756I

DEK AUDIT ET CONSEIL

GLOBAL EXTRACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEK AUDIT ET CONSEIL
 RESID. LE(CAF 2 ANGLE(AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE
 HOUDHOUD(ETG 4 N°10

 BEAUSEJOUR، 20200،
CASABLANCA MAROC

GLOBAL EXTRACTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 217 
إقامة الفتح شالع إبراهيم الروداني 
الطابق األول لقم 3 - 20380 الدال 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

559155
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL EXTRACTION
معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطبية) لألغراض  القنب  وتصنيع 
نقل) والصناعية.) والصيدالنية 
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القنب) واستيراد  وتصدير  وتسويق 
ومنتجاته.

 217 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة الفتح شالع إبراهيم الروداني)
الدال) (20380  -  3 الطابق األول لقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد مالك بلسطين):))99)حصة)

بقي ة)1.000)دلهم للحصة.
 1 ( (: فالار) ترينت  ديفيد  السيد 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بلسطين  مالك  السيد 
 NE 6th Avenue Apt C  ,180
ديلراي) ( (Delray Beach  33883

بيتش الواليات املتحدة األمريكية.
فالار) ترينت  ديفيد  السيد 
 Cheney Avenue  8 عنوانه)ا))
سافوي) (Savoy Estates 2090

إستيتس جنوب إفريقيا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلسطين  مالك  السيد 
 NE 6th Avenue Apt C  ,180
ديلراي) ( (Delray Beach  33883

بيتش الواليات املتحدة األمريكية
فالار) ترينت  ديفيد  السيد 
 Cheney Avenue  8 عنوانه)ا))
سافوي) (Savoy Estates 2090

إستيتس جنوب إفريقيا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)559155.
757I

BUREAU ESSOUFYANI

 STE DE TRANSPORT
LAAYOUNE-DAKHLA-

AGADIR
إعالن متعدد القرالات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

 STE DE TRANSPORT
  LAAYOUNE-DAKHLA-AGADIR

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
امللعب البلدي بدون لقم تجزئة 

املسيرة الخضراء املر�سى - - العيون 
املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.15705
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)09)نون3ر)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 لقم) قرال 
إضافة) ع3ر  األنشطة  توسيع  مايلي:)
(- التسويق) (- البيع) (- الشراء) ما يلي:)
التصدير واإلستيراد لج يع املعدات)
و) العل ية  واملنقوالت  والبضائع 

املتعلقة باملخت3رات
على) ينص  الذي  (:02 لقم) قرال 
 نح ج يع الصالحيات لحامل)

ُ
مايلي:)ت

نسخة مصدقة أو مستخرج من هذه)
املحاضر لتنفيذ اإلجراءات املنصوص)

عليها وفق القانون
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:03 لقم) بند 
مايلي:)تم تعديله ع3ر إضافة األنشطة)

الجديدة لتوسيع  دمات الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3275.
758I

CANOCAF SARL

BRIQUETERIE TIDGHINE
إعالن متعدد القرالات

CANOCAF SARL
شالع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

لقم 7 الطابق الثاني لقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظول

MAROC

  BRIQUETERIE TIDGHINE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
األندلس لقم 39  - - الناظول  

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.8087

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة في لأس املال)

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التخفيض في لأس املال

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند لقم)

الشركة) لأسـ ال  في  الزيادة  مايلي:)

 20.000.000,00 من) برفعه  وذلك 

دلهم،) (57.000.000,00 إلــى) دلهم 

حصة) (370.000 طـريـق  ـلـق) عـن 

100)دلهم) اجت اعية جـديـدة قي تها)

للحصة الواحدة

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند لقم)

اللشركة) لأس ال  مايلي:) فض 

الى) دلهم  (57.000.000,00 من)

20.000.000,00)دلهم)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضول))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)4714.

759I

AFJC PARTNERS 

ODOB SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AFJC PARTNERS

27 شالع عبد هللا بن ياسين الطابق 

الثاني مكتب لقم 28 ، 20000، 

الدال البيضاء املغرب

ODOB SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 86, شالع 
زلقطوني الطابق 2 شقة لقم 6 الدال 

البيضاء  20000 الدال البيضاء  
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.477711
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 يونيو) (10 املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ لأس الها) ( (ODOB SERVICES
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
زلقطوني) شالع  (,86 اإلجت اعي)
6)الدال البيضاء)) 2)شقة لقم) الطابق)
20000)الدال البيضاء))املغرب))نتيجة)

ل):)املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب)86,)شالع)
زلقطوني الطابق)2)شقة لقم)6)الدال)
البيضاء)) الدال  (20000 ( البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) العت اني  ( ح زة) السيد)ة))
لقم) (39 العنق ع الة) حي  عنوانه)ا))
املغرب)) ( الدال البيضاء) (200000  35

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ,86 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
شالع زلقطوني الطابق)2)شقة لقم)6
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يونيو)2022)تحت لقم)22885.

760I

fiduciaire(douiri

TOUGHZALINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
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TOUGHZALINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة لقم 
30 شقة لقم 8 زنقة موالي أح د 
الوكيلي حسان -الرااط - 10090 

الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163817

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOUGHZALINE
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)العامة.
عنوان املقر االجت اعي):)ع الة لقم)
أح د) زنقة موالي  (8 لقم) شقة  (30
 10090 (- -الرااط) حسان) الوكيلي 

الرااط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مح د) عباش  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مح د  عباش  السيد 
حي املسيرة ح ي م)) (885 لقم) (5 أمل)

10120)الرااط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مح د  عباش  السيد 
حي املسيرة ح ي م)) (885 لقم) (5 أمل)

10120)الرااط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)124027.

761I

PMEHORIZON CONSULTING

«BNM ACADEMY» بنم 
أكاديمي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PMEHORIZON CONSULTING
  RUE MESR RESIDENCE

 SOUHAILA(BUREAU(NR 15
 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
«BNM ACADEMY» بنم أكاديمي  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

النخيل مكتب لقم 25 زاوية شالع 
مح د الديولي و األميرة اللة عائشة. 

- 18000 القنيطرة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

67205
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 BNM»(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

ACADEMY»)بنم أكاديمي.
التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املست ر و تنظيم مختلف الفعاليات)

واألحدات و األنشطة.
إقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع) زاوية  (25 لقم) مكتب  النخيل 
مح د الديولي و األميرة اللة عائشة.)

- 18000)القنيطرة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نادية بهيج)):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: مصطفى) العبد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( بهيج) نادية  السيدة 
 18000 ( فلولي) فال  ف  117زنقة 

القنيطرة))املغرب.
السيد العبد مصطفى عنوانه)ا))
  8 مج وعة) (72 الرقم) (286 زنقة)

18000)القنيطرة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبد مصطفى عنوانه)ا))
  8 مج وعة) (72 الرقم) (286 زنقة)

18000)القنيطرة))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)8858.
762I

BELGAZI ALI

SAFETY MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELGAZI ALI
شالع امير موالي عبد هللا لقم 33 
- طبق 1 - لقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
SAFETY MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي إس اعيل 18 إقامة موالي 
إس اعيل طبق 3 لقم 9  طنجة - 

90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

132005
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAFETY MARKET
بشكل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السوق) في  سواء) ( التجالة) (: لئي�سي)

املحلية)،)أو في استيراد وتصدير

الدلاجات) أنواع  ج يع  ( ( ( ( (

البخالية) والدلاجات  والسكوترات 

الكهراائية وكذلك ج يع قطع غيالها)

األشياء) إلى  تشير  التي  امللحقات  ( و)

وتجديد) إصالح  أعاله.) املذكولة 

وصيانة ج يع الدلاجات)،

)))))الدلاجات البخالية الكهراائية)

والدلاجات النالية.

-)اقتناء)وتأجير واستئجال وتشغيل)

ج يع املباني التجالية.

-)املشالكة املباشرة أو غير املباشرة)

التي) أو  املنشأة  الشركات  ج يع  في 

سيتم إنشاؤها وت لكها.

)))و وجود مواضيع م اثلة أو ذات)

صلة.
-)واصولة أعم)،)كل ما هو تجالي)

وصناعي ومالي ومنقول و.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

موالي) إقامة  (18 إس اعيل) موالي 
(- طنجة) ( (9 لقم) (3 طبق) إس اعيل 

90000)طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد))))حسين الح و�سي):))100 

حصة بقي ة)1.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الح و�سي) حسين  ( ( السيد)

 2 ع الة) الح راء) إقامة  ( عنوانه)ا))
قدول) ( عزيب حاج) (89 ( لقم) (8 طبق)

90000)طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الح و�سي) حسين  ( السيد)

 2 ع الة) الح راء) إقامة  ( عنوانه)ا))
عزيب حاج قدول) ( (89 ( لقم) (8 طبق)

90000)طنجة آملغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259237.

763I
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BKMG Consulting SARL AU

BKMG CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BKMG Consulting SARL AU
 N°11 OLM 6 EL(BASSATINE ، 0،

MEKNES MAROC
BKMG CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : الحي 
العسكري البساتين 6 لقم 11 - 

50020 مكناس املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.49267

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 نون3ر) (08 املؤلخ في)
BKMG CONSULTING)شركة ذات)
لأس الها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
البساتين) العسكري  الحي  اإلجت اعي 
مكناس املغرب) (50020  -  11 لقم) (6
نتيجة لعدم تحقيق الهدف التجالي.

و عين:
السيد)ة))كوثر))بلعربي و عنوانه)ا))
 11 لقم) (6 الحي العسكري البساتين)
)ة)) 50020)مكناس املغرب ك صفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
الحي) وفي  (2022 نون3ر) (08 بتاليخ)
 -  11 لقم) (6 البساتين) العسكري 

50020)مكناس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)1121.
764I

FIRST ACCOUNTING MOROCCO

وورلد سونط
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIRST ACCOUNTING
MOROCCO

 RUE(MUSTAPHA(EL(MAANI ،
20300، CASABLANCA(MAROC

ووللد سونط شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 10, 

زنقة لاسين فال فلولي - 20390 
الدالالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.208809
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 

املصادقة على):
عبدالحي) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (100 أ ياط)
أصل)100.000)حصة لفائدة))السيد)
أكتوار) (20 بتاليخ) أ ياط  سالة  )ة))

.2022
عبدالحي) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (100 أ ياط)
أصل)100.000)حصة لفائدة))السيد)
أكتوار) (20 بتاليخ) أ ياط  لينا  )ة))

.2022
عبدالحي) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (100 أ ياط)
أصل)100.000)حصة لفائدة))السيد)
20)أكتوار) )ة))صوفيا أ ياط بتاليخ)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885882.
765I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE FRERE CAR EZZAIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE FRERE CAR EZZAIM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي والد 

الطيـــب السفلــى والد الطيــب  فــــــاس 
- 30000 فـــــــــــاس املغــــــرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.73237
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)01)نون3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطيــب)) والد  السفلــى  الطيـــب  «والد 
إلى) فـــــــــــاس املغــــــرب») (30000 (- فــــــاس)
815)زنقـة)7)شــالع جــدة وفــــاء) «لقــم:)

8)فــــــاس)-)30000)فـــــــــــاس))املغــــــرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5966.

766I

ائت انية حلب لالستشالة

RACHYQ PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية حلب لالستشالة
88 زنقة ع ر بن الخطاب. برشيد ، 

26100، برشيد املغرب
RACHYQ PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 شالع 

مح د الخامس الطابق الثالث 
تجزئة اليسر - 26100 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
17269

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RACHYQ PROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقالي_أشغال مختلفة.

13)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
مح د الخامس الطابق الثالث تجزئة)

اليسر)-)26100)برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد لشيق عبد الهادي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهادي) عبد  لشيق  السيد 
عنوانه)ا))105)تجزئة لكراكة)26100 

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الهادي) عبد  لشيق  السيد 
عنوانه)ا))105)تجزئة لكراكة)26100 

برشيد املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب3رشيد) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1157.
767I

sofoget

LES VERGERS BHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
LES VERGERS BHARA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شالع 
موالي عبد العزيزلقم 8 - 18000  

القنيطرة  املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.58281

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 أبريل) (28 املؤلخ في)
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املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (LES VERGERS BHARA
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي))القنيطرة)59)إقامة)
موالي عبد العزيز شالع موالي عبد)
القنيطرة)) ( (18000  -  8 العزيزلقم)
زيادة  سائر) (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب))القنيطرة)
شالع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59
  18000  -  8 العزيزلقم) عبد  موالي 

القنيطرة))املغرب.)
و عين:

))الحاجبي)))و) السيد)ة))مصطفى)
(-------- الدالالبيضاء) عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) املغرب  ( الدالالبيضاء)

للشركة.
و) ( اصريكح) ( ( اح د) السيد)ة))
املغرب) ( ( )سال) (----- ( )سال) عنوانه)ا))

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)93213.
768I

sofoget

EQUIFARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
EQUIFARM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي  

القنيطرة253 شقة 1 العصام - 
18000  القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67199

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.EQUIFARM
و) بيع  ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسويق املد الت الزلاعية.
((: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- العصام) (1 شقة) القنيطرة253)

18000))القنيطرة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ع ر السعيدي) ( السيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: السعيدي) ع ر  ( السيد)

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ع ر السعيدي عنوانه)ا))) ( السيد)
القنيطرة)18000))القنيطرة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

ع ر السعيدي عنوانه)ا))) ( السيد)
القنيطرة)18000))القنيطرة))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)93206.
769I

Centre de Gestion et Comptabilité

ZEN ITALIA زين ايطاليا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8
90000، Tanger(Maroc

زين ايطاليا ZEN ITALIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
الياس ين لقم 8  - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.88961

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 يونيو) (21 املؤلخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة زين)
ZEN ITALIA))مبلغ لأس الها) ايطاليا)
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
 -   8 اإلجت اعي طريق الياس ين لقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000

تبعات وااء)كولونا.
طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طنجة) (90000  -   8 لقم) الياس ين 

املغرب.)
و عين:

و) الخراز  ( ( الياس) السيد)ة))
  8 لقم) الياس ين  طريق  عنوانه)ا))
)ة)) املغرب ك صفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)6658.
770I

FHF

AF LEGAL SERVICES
إعالن متعدد القرالات

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

AF LEGAL SERVICES «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 185 شالع 
مح د الزلقطوني اقامة الزلقطوني  

- 20250 الدال البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.513753

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)01)غشت)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قبلوب استقالة املسيرالسيدة علياء)

بخات) وئام  السيدة  وتعيين  صقلي 

سنوات الى غاية) (3 مسير جديد ملدة)

30)يوليوز)2025.

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

حصة اجت اعية) (600 قبول تفويت)

الى شركة) صقلي  السيدة علياء) من 

اش اند اس انفيست هولدينك.

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

يد) في  الحصص  كل  لتج يع  نظرا 

الشكل) تحويل  تقرل  وحيد،) شريك 

ذات) شركة  الى  للشركة  القانوني 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  و7:) (6 (،1 لقم) بند 

االسا�سي) النظام  تحيين  مايلي:) على 

للشركة من جديد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885385.

771I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

SMART PLATFORMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP(YASSINE(IMM

 D(APPT 8 HAY(IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

SMART PLATFORMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 181 
تجزئة اغلي 7 محاميد  - 80000 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.02013

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)03)غشت)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
(- ( 7)محاميد) تجزئة اغلي) (181 «لقم)
«إقامة) إلى) مراكش املغرب») (80000
(- ( 25)شقة أ18)بلوك أ) نخيلة ع الة)

12000)ت الة))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاليخ) ( االبتدائية بت الة)

2022)تحت لقم)9095.
772I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

سوغا.مو
إعالن متعدد القرالات

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
سوغا.مو «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع  

زليخة نصري تجزئة 2 فلوليدا سنتر 
بالك الطابق 2 مكتب 37 - 20670 

الدال البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.130535

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)11)أبريل)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجت اعي للشركة)
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

حذف وإضافة نشاط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
شالع))زليخة نصري تجزئة)2)فلوليدا)
سنتر بالك الطابق)2)مكتب)37)الدال)
العباسية) الزاوية  حي  البيضاء,الى 

دلب الكبول لقم28,مراكش))
بند لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
السياحي وأماكن) إزالة نشاط اإليواء)
اإلقامة األ رى قصيرة املدى وإضافة)
وتسيير) التالي:امتالك  النشاط 
ج يع) الكراء) طريق  عن  واستغالل 

العقالات املبنية والغير املبنية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181266.
773I

CONCENTUS CONSEIL

 ADVANCED TECHNOLOGY
ET MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CONCENTUS CONSEIL
 Lotissement Assakane Al ,20
 Anik, Quartier(El(Omariya,

 4ème(étage(Ain(Chock ، 20000،
Casablanca Maroc

 ADVANCED TECHNOLOGY
ET MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي فضاء 
ميناء أنفا،3 شالع باب املنصول - 

20000 الدال البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.114709

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (01 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 ADVANCED TECHNOLOGY ET
لأس الها) مبلغ  ( (MANAGEMENT
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
شالع) أنفا،3) ميناء) اإلجت اعي فضاء)
باب املنصول)-)20000)الدال البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق غرض)

الشركة.

فضاء) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- املنصول) باب  شالع  (3 أنفا) ميناء)

20050)الدال البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))مح اد))وعلي و عنوانه)ا))
شالع عبد املومن زنقة باسكي) (236
الدال) (20000  3 شقة) ب6) ع الة 
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
فضاء) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

ميناء)أنفا)3)شالع باب املنصول
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888199.
774I

FLASH ECONOMIE

 ECOLE EUROPEENNE DE
FES MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ECOLE EUROPEENNE DE FES
MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي املج ع 
الريا�سي و الترفيهي املرجة زواغة  - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.31299

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ECOLE الوحيد) الشريك  ذات 
  EUROPEENNE DE FES MAROC
مبلغ لأس الها)10.000)دلهم وعنوان)
الريا�سي) املج ع  اإلجت اعي  مقرها 
 30000 (- ( و الترفيهي املرجة زواغة)

عدم وجود) (: فاس املغرب نتيجة ل)

اي نشاط تجالي.

املج ع) التصفية ب  و حدد مقر 

(- ( الريا�سي و الترفيهي املرجة زواغة)

30000)فاس املغرب.)

و عين:

جنفيف بنكروم) ( مريم) السيد)ة))

برستيجيا) تجزئة  (47 عنوانه)ا)) و 

الشقة)9)ملعب الخيل))30000)فاس)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (31 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)4467/022.

775I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE TAOUZAHIRTE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE TAOUZAHIRTE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الغفران لقم 52  - 73000 الدا لة  

املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.10225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 نون3ر) (08 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

«900.000)دلهم»)أي من)«100.000 

عن) دلهم») (1.000.000» إلى) دلهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

نون3ر)2022)تحت لقم)1885/2022.

776I

AGEFIC

BS MODULAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGEFIC

..اقامة سنتربالك  الع الة د  الطابق 

2 الرقم 15 املح دية ، 28800، 

املح دية املغرب

BS MODULAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

مومن إقامة سنطرال بالك الطابق 

الثاني لقم 15 املح دية - 28000 

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

31833

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 BS (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MODULAIRE

غرض الشركة بإيجاز):)

واقتناء)وتشغيل املصانع) إنشاء) (•

لتشييد املباني الجاهزة في املغرب أو)

في أي بلد آ ر،

وج يع) والصناعة  التجالة  (•

باملباني) املتعلقة  األ رى  الخدمات 

الجاهزة في املغرب وفي الخالج.

•)تج يع وتفكيك وترميم الهياكل)

الدائ ة أو املؤقتة،

والسباكة) والتزجيج  النجالة  (•

الخشب) ونجالة  والصيدليات 

واملعادن واألملنيوم)،

•)ع ل الهياكل املعدنية

•)ج يع أنشطة النقل

املعامالت) ج يع  أعم،) وبشكل  (•

بشكل) املتعلقة  املالية  أو  التجالية 

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة،)

أو التي من املحت ل أن تسهل تطويرها)

أو تحقيقها أو توسيعها

عنوان املقر االجت اعي):)شالع عبد)

الطابق) بالك  إقامة سنطرال  مومن 

 28000 (- املح دية) (15 لقم) الثاني 

املح دية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد بن حيجوب اشرف)):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: ( ( السيد سوي�سي مروان)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اشرف)) حيجوب  بن  السيد 

عبد) بن  عالل  شالع  عنوانه)ا))

شقة)) (8 الطبقة) النخيل  اقامة  هللا 

28000)املح دية املغرب.

السيد سوي�سي مروان))عنوانه)ا))

 28000 ( لقم) بلوك22) البيطة 

املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

اشرف)) حيجوب  بن  السيد 

عبد) بن  عالل  شالع  عنوانه)ا))

شقة)) (8 الطبقة) النخيل  اقامة  هللا 

28000)املح دية املغرب

السيد سوي�سي مروان))عنوانه)ا))

 28000 ( لقم) بلوك22) البيطة 

املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاليخ) ( االبتدائية باملح دية)

لقم)-.

777I

NOTAIRE

املغربية تكافل
شركة املساه ة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
املغراية تكافل شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 169، 
شالع الحسن االول، الطابق االول، 
مكتب لقم 1 - 20250 الدال البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.531753

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)27)شتن3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الطابق) «169،)شالع الحسن االول،)
 20250  -  1 لقم) مكتب  االول،)
(،37» إلى) املغرب») البيضاء) الدال 
الدال) (11010 (- شالع موالي يوسف)

البيضاء))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885089.

778I

FICOMFI

 SAPEXCELSIOR
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM
 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
 SAPEXCELSIOR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة لقم 
7 ع الة 8 شالع أكرا م.ج مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

57593

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SAPEXCELSIOR CONSULTING

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 دمات مرتبطة باإلعالميات..

الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

لقم)7)ع الة)8)شالع أكرا م.ج مكناس)

- 50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بالقايد) السيدة ضياء)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بالقايد  ضياء) السيدة 

التوالكة) (2 الصحراء) حي  (88 لقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بالقايد  ضياء) السيدة 

التوالكة) (2 الصحراء) حي  (88 لقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8099.

779I
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شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

EMOTRAF
شركة التضامن

قفل التصفية

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شالع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شالع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

EMOTRAF شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 803 

شالع مح د الخامس شقة 18 بني 
مالل - 23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.1329
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 22)شتن3ر) املؤلخ في)
مبلغ) التضامن  شركة  (EMOTRAF
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
شالع مح د) (803 مقرها اإلجت اعي)
الخامس شقة)18)بني مالل)-)23000 

بني مالل املغرب نتيجة الزمة مالية.
و عين:

مكريم) ( ( عبد اللطيف) السيد)ة))
 18 لقم) الولدة  تجزئة  عنوانه)ا)) و 
بني) (23000 بني مالل) الطابق االول 

مالل املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
 803 وفي) (2022 شتن3ر) (22 بتاليخ)
بني) (18 الخامس شقة) شالع مح د 

مالل)-)23000)بني مالل املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)1080.
780I

audilex accounting

Global Aero Services
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

Global Aero Services شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 تجزئة 
بريستيجيا اقامة جاكراندا شقة 
لقم 11الطابق 8 ساحة السباق - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74399
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 Global(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.Aero Services
غرض الشركة بإيجاز):)االستشالة)

في التسيير
املرتبطة) االنشطة  ج يع 

بالطيالان و النقل الجوي.
تجزئة) (2 (: عنوان املقر االجت اعي)
بريستيجيا اقامة جاكراندا شقة لقم)
11الطابق)8)ساحة السباق)-)30000 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
   (الشركة

 Société African Aviation Global
 100 Services  :  500)حصة بقي ة)

دلهم للحصة.
 Société Zinad  (الشركة
حصة بقي ة) (Consulting   :  500

100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 S o c i é t é  (الشركة
  African Aviation Global Services
الركابين) دوال  عتيق  عين  عنوانه)ا))
 3 املد ل) (3-2 مشروع املنزهII)ع الة)

الشقة لقم7  12000)ت الة املغرب.

 Société Zinad الشركة)
جرير) زنقة  عنوانه)ا)) ( (Consulting
 VN8  30000الطابق (7 الشقة لقم)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد والزان ابراهيم عنوانه)ا))
حي سكيكنة))لقم)625  12000)ت الة)

املغرب
السيدة زيناد التدالوي عنوانه)ا))
 18 لقم) الشقة  بريستيجيا  تجزئة 

ساحة السباق)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8506.
781I

zagora consulting sarl

IGO TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

zagora consulting sarl
لقم119  شالع مح د 

الخامس ، 47900، زاكولة 
املغرب--------------------

IGO TECHNOLOGIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

التضامن زاكولة - 47900 زاكولة 
املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.3129
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 نون3ر) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))يوسف والكيرح)
150)حصة اجت اعية من أصل)300 
حصة لفائدة))السيد))ة))مبالك حسو)

بتاليخ)02)نون3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بزاكولة)

2022)تحت لقم)298.
782I

FOUZMEDIA

CONSITE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CONSITE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املنطقة الصناعية مكتب لقم 188 - 
--- سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
29351

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONSITE TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع
األشغال املختلفة.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
املنطقة الصناعية مكتب لقم)188 - 

---)سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) تحفي  سعاد  السيدة 
حدكولت املركز ج اعة حدكولت))--)

جرف امللحة املغرب.
عنوانه)ا)) بضاض  كريم  السيد 
ج اعة حدكولت)) ( حدكولت املركز)

--)جرف امللحة املغرب.
عنوانه)ا)) بضاض  وليد  السيد 
حدكولت املركز ج اعة حدكولت))--)

جرف امللحة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بضاض  كريم  السيد 
حدكولت املركز ج اعة حدكولت))--)

جرف امللحة املغرب
عنوانه)ا)) بضاض  وليد  السيد 
حدكولت املركز ج اعة حدكولت))--)

جرف امللحة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

نون3ر)2022)تحت لقم)-.
783I

samater

BAZIN CONSEPTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

samater
2 زاوية شالع أنفا زنقة كلود بروا 

فنس الطابق 5 الدال البيضاء الدال 
البيضاء، 20000، الدال البيضاء 

املغرب
BAZIN CONSEPTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع39 

لالياقوت الطابق5 الشقة د - 
20000 الدال البيضاء   املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.479035
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( (BAZIN CONSEPTION
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
لالياقوت) مقرها اإلجت اعي شالع39)
 20000 (- د) الشقة  الطابق5)
(: ل) نتيجة  املغرب  ( ( البيضاء) الدال 

.DISSOLUTION  ANTICIPÉE
:ديال) ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 8 ع الة) (2 مج وعة) (3 االندلس)
البيضاء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بالدال  بوسكولة  (13 لقم)
البيضاء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الدال  (20000

املغرب.)
و عين:

و) بريشة  ( ( زكرياء) السيد)ة))

مج وعة) (3 ديال االندلس) عنوانه)ا))

2)ع الة)8)لقم)13)بوسكولة))20000  

)ة)) املغرب ك صفي) ( ( الدال البيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844207.

784I

FIDORO MULTI-SERVICES

 DETECTION D›ANOMALIE

SERVICE DAKHLA *DASDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

 DETECTION D›ANOMALIE

 SERVICE(DAKHLA *DASDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

النهضة، بلوك 1، الرقم 22، 

الدا لة. - 73000 الدا لة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.9027

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 نون3ر) (01 في) املؤلخ 

املصادقة على):

علوان) ح يد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجت اعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))نولة)

حاجي بتاليخ)01)نون3ر)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 07 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

نون3ر)2022)تحت لقم)1850.

785I

SKY PRESTO

SKY PRESTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKY PRESTO
 RUE 7 N°5 ETAGE 2 APPT 4
 SAADA(SIDI(BERNOUSSI ،
20610، الدال البيضاء املغرب

SKY PRESTO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 7 لقم 
5 الطابق الثاني الشقة 8 السعادة 
سيدي ال3رنو�سي - 20610 الدال 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561581

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 SKY (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PRESTO
غرض الشركة بإيجاز):)-الحراسة)
ج يع) ( ومراقبة) الخاصة  األمنية 

امل تلكات.
-)الحراسة الخاصة))لكل املنشآت)

الخاصة والعامة)
إدالة نقابات املباني أو املساكن) (-

أو أي م تلكات أ رى.
وسائل) بكل  اإلقامات  تسيير  (-

الحراسة)
-)تنظيف وتطهير املباني

املساحات) وصيانة  تنظيف  (-
)املساحات) الخاصة) الخالجية 

الخضراء)،)الساحات)،)إلخ))؛
ج يع) الصناعي:) -التنظيف 
بقطاع) املتعلقة  التنظيف  أنشطة 

الصناعة.

(/ األسطح) وتجديد  -تنظيف 
األلضيات.

زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 8 الشقة) الثاني  الطابق  (5 لقم) (7
 20610 (- السعادة سيدي ال3رنو�سي)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بينو مح د أمين)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بينو مح د أمين عنوانه)ا))
 13 لقم) (89 زنقة) (01 حي السدلي م)

20650)الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بينو مح د أمين عنوانه)ا))
 13 لقم) (89 زنقة) (01 حي السدلي م)

20650)الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885369.

786I

MLM FINANCE

ALAJWADI RENT CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

ALAJWADI RENT CARS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 
لقم 9 تجزئة ح ان الفطواكي تجزئة 
15 و 16محاميد مراكش - 80000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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لقم التقييد في السجل التجالي : 
130357

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ALAJWADI RENT CARS
تاجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات.
مكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم)9)تجزئة ح ان الفطواكي تجزئة)
 80000 (- 16محاميد مراكش) و) (15

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الخالقي عث ان):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
االجوادي) الرزاق  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (500   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عث ان) الخالقي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة السيد العامل شالع)
 80000 طانطان) الثاني  الحسن 

طانطان املغرب.
االجوادي) الرزاق  عبد  السيد 
كولف الكان لوزولت لقم) عنوانه)ا))
 80000 مراكش) تسلطانت  (562

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عث ان) الخالقي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة السيد العامل شالع)
 80000 طانطان) الثاني  الحسن 

طانطان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)141078.
787I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

ROGINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شالع عالل ابن عبد 

هللا لقم 32 الريش ، 52800، الريش 

املغرب

ROGINE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي 23 زنقة 

ابي لقراق تح يدانت الريش - 

52800 الريش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.1821

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 شتن3ر) (28 املؤلخ في)

االبال) «حفر  من) الشركة  نشاط 

و) االستراد  و  املختلفة  ,االشغال 

,االشغال) «حفر االبال) إلى) التصدير»)

او) التجالية  االع ال  و  املختلفة 

املفاوضة».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدلت))بتاليخ)27)شتن3ر)

2022)تحت لقم)235.

788I

NOTAIRE

SOUKNATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOTAIRE

 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,

 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOUKNATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 17، ساحة 

شالل نيكول، شقة 2، الطابق 7 - 

20100 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561687

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SOUKNATI
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.
(،17 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
ساحة شالل نيكول،)شقة)2،)الطابق)

7 - 20100)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 BECHRA الشركة)
حصة) (PROMOTION :  1.000

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 BECHRA الشركة)
11،)زنقة) PROMOTION)عنوانه)ا))
الدال) (20250 العسكري) حسن  ابو 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
كيران) ابن  شفيق  مح د  السيد 
(،2 لقم) الرشاد،) تجزئة  عنوانه)ا))
البيضاء) الدال  (20150 كاليفولنيا)

املغرب
السيد مح د الرح وني عنوانه)ا))
(،17 لقم) شحو،) سيدي  تجزئة 
البيضاء) الدال  (20150 كاليفولنيا)

املغرب
السيد عث ان الرح وني عنوانه)ا))
كاليفولنيا) دافنيون،) اقامة  (،3

20150)الدال البيضاء)املغرب

تاودي) الكريم  عبد  السيد 
بنشقرون عنوانه)ا))2،)تجزئة هدية،)
البيضاء) الدال  (20150 كاليفولنيا)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885088.
789I

 Majalat Consulting SARL(مجاالت لالستشالات

AU

AZA WATT OPTIMISATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Majalat مجاالت لالستشالات
Consulting SARL AU

لقم 28 الطابق الثاني، ع الة 17، 
تجزئة املسيرة، شالع الرياض، 
املح دية ، 28810، املح دية 

املغرب
 AZA WATT OPTIMISATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
املسيرة شالع الرياض،  لقم 28، 
الطابق الثاني، ع الة 17 28820 

املح دية امل لكة املغراية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
31611

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 AZA (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.WATT OPTIMISATION
غرض الشركة بإيجاز):)استشالات)
وترشيد) الطاقة  مجال  في  التدبير 
وتدقيق) الجودة  مراقبة  استهالكها،)
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دلاسات وتكوين) االستع ال الطاقي،)

الطاقة،) مجال  في  وتقديم  دمات 

تجالة) والتوجيه،) الصيانة   دمات 

ماله) وكل  طاقية  منتجات  وتوزيع 

والطاقات) الطاقي  باملجال  عالقة 

املتجددة..

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(،28 لقم) ( الرياض،) شالع  املسيرة 

 28820  17 ع الة) الثاني،) الطابق 

املح دية امل لكة املغراية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد علي ايت زايد):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زايد  ايت  علي  السيد 

تجزئة لي أولكيدي)2)ع الة س شقة)

10)طابق)3 28820)املح دية امل لكة)

املغراية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زايد  ايت  علي  السيد 

تجزئة لي أولكيدي)2)ع الة س شقة)

10)طابق)3 28820)املح دية امل لكة)

املغراية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2021.

790I

PRESCOF

ECOLE DAR ESSAFWA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PRESCOF

 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc

ECOLE DAR ESSAFWA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 203 

الوفاء 3  - 18020 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.83263

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 غشت) (18 في) املؤلخ 

املصادقة على):

نويلي) )ة)) الد  السيد) تفويت 

أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

عتيقة دويش بتاليخ)18)غشت)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)93225.

791I

PRESCOF

ECOLE DAR ESSAFWA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

PRESCOF

 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc

ECOLE DAR ESSAFWA  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 203 

الوفاء 3 - 18020 القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.83263

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 18)غشت) املؤلخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))دويش)

عتيقة ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)93225.

792I

garantis conseil

PYUR COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garantis conseil
ابراج الكتبية ع الة لقم 18 شقة 

لقم 05 محاميد 9 ، 80000، 
مراكش املغرب

PYUR COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 816 

تجزئة املسال شقة لقم 2 الطابق 2 - 
80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130447

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 PYUR (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.COMPANY
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغدائية
التج يل) مستحضرات  تاجر 

بالنقسيط
لالستيراد) وسيط  او  ( تاجر)

والتصدير.
 816 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تجزئة املسال شقة لقم)2)الطابق)2 - 

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 20.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد اس اعيل الدليوش):))200 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الدليوش) اس اعيل  السيد 
امزيل) (97 س لقم) ( بلوك) عنوانه)ا))

بنسركاو))80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الدليوش) اس اعيل  السيد 
امزيل) (97 لقم) س  بلوك  عنوانه)ا))

بنسركاو)80000)اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181183.
793I

KLYBECK MOROCCO

KLYBECK MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KLYBECK MOROCCO
105 اقامة مكتب بري ا لقم 
16الطابق 3 زاوية 11 يناير 

ومصطفى املعاني ، 20000، الدال 
البيضاء املغرب

KLYBECK MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 105 اقامة 
مكتب بري ا لقم 16الطابق 3 زاوية 
11 يناير ومصطفى املعاني - 20000 

الدالالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.543947

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) (15 في) املؤلخ 

املصادقة على):
الح يد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
120)حصة اجت اعية من) األنصالي)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
15)غشت) بدلالشريف صرف بتاليخ)

.2022
الح يد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
120)حصة اجت اعية من) األنصالي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
غشت) (15 الجناتي بتاليخ) ( كريم) )ة))

.2022
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882889.
794I

zagora consulting sarl

IGO TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

zagora consulting sarl
لقم119  شالع مح د الخامس ، 

47900، زاكولة املغرب
IGO TECHNOLOGIE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
التضامن زاكولة - 47900 زاكولة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.3129

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 نون3ر) (03 املؤلخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))حسو)

مبالك ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بزاكولة)

2022)تحت لقم)298.
795I

ELEXPERTISE

MEL PROJECT ميل بروجكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELEXPERTISE
 Maroc, Casablanca, quartier

 la(gironde, immeuble 3,
 Rue(D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 MEL PROJECT ميل بروجكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 30 ، 
شقة 8 ، شالع موالي أح د الوكيلي 

حسن  - 10090 الرااط امل لكة 
املغراية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163669

 20 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
ميل) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MEL PROJECT(بروجكت
-مطاعم) (: غرض الشركة بإيجاز)
نصائح) (، متنقلة) ت وين  و دمات 

للتطوير املنهي..
عنوان املقر االجت اعي):)30)،)شقة)
8)،)شالع موالي أح د الوكيلي حسن))

- 10090)الرااط امل لكة املغراية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة فرحات ليا زالا)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فرحات ليا زالا عنوانه)ا))
35)شالع نابولي)75008 7500)باليس)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فرحات ليا زالا عنوانه)ا))
35)شالع نابولي)75008 7500)باليس)

فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)129859.

796I

TAOUSSI(CONSEIL(&(SERVICES(SARL

B - PURIFY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TAOUSSI(CONSEIL & SERVICES
SARL

 ANGLE RUE AL ARAAR ET
 AVENUE(LALLA(YACOUT ،

20000، CASABLANCA(MAROC
B - PURIFY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 
الصناعية ليساسفة 2، الطريق 

الثالثية لقم 1077 - 20190 الدال 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561075

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 B - (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PURIFY
استيراد،) (: غرض الشركة بإيجاز)
تصدير،)تسويق و توزيع ج يع املواد)
او) الطبي  الطابع  ذات  املنتوجات  و 

الجراحي او الصناعي او الك يائي..
املنطقة) (: عنوان املقر االجت اعي)
الطريق) (،2 ليساسفة) الصناعية 
الدال) (20190  -  1077 الثالثية لقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 السيدة فطي ة العلوي الهاشمي):
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فطي ة العلوي الهاشمي)
شقة) حزم  ابن  زنقة  (8 عنوانه)ا))
802)املعاليف)20370)الدال البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فطي ة العلوي الهاشمي)
شقة) حزم  ابن  زنقة  (8 عنوانه)ا))
802)املعاليف)20370)الدال البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)36617.

797I

boutouissa mustafa

Orientana des équipements
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE(HAMRIA(N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
 Orientana des équipements

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
املنال 2 ع الة دال 3 شقة 7 م.ج. - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57591

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Orientana des équipements

-تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-تاجر) بالتفصيل) املكاتب  أثاث 

بالتفصيل- الك بيوتر  معدات 

وتخزين) وايع  وتصدير  استيراد 

ومعدات) املكتبية  اللوازم  وتوزيع 

الك بيوتر-تجالة-تاجر يبيع منتجات)

متنوعة) والصيانة-أع ال  التنظيف 

األع ال) ج يع  إنشاءات-إنشاء) أو 

واستئجالها) وحيازتها  التجالية 

وتركيبها) وتأجيرها  وإدالتها  وتأجيرها 

وتشغيلها)،)وأ ذ أو حيازة أو تشغيل أو)
التنازل عن ج يع الحقوق والدعاوى)

القضائية واراءات اال تراع املتعلقة)

كل ما) (، بهذه األنشطة.-وبشكل أعم)

هو تجالي)،)مالي)،الوساطة الصناعية)

واألولاق املالية والعقالية والع والت)

عام) االقتصاديةبشكل  والتن ية 

مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

املذكولة أعاله أو بأي �سيء) باألشياء)

آ ر مشابه أو مرتبط قد يعزز تطوير)

الشركة..

اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- م.ج.) (7 3)شقة) 2)ع الة دال) املنال)

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة نادية اسعيدي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نادية اسعيدي عنوانه)ا))

شالع جيش التحرير زنقة الياس ين)2 
لقم)18 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نادية اسعيدي عنوانه)ا))

شالع جيش التحرير زنقة الياس ين)2 
لقم)18 60000)وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8091.
798I

CABYOUCOM

 SOCIETE MEDITERRANEEN
TRANS LINES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
 SOCIETE MEDITERRANEEN

TRANS LINES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 
مصباح الكبال البحالة اوالد عياد 

سوق البعاء الغرب - 18300 سوق 
البعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
26899

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2020 دجن3ر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MEDITERRANEEN

.TRANS LINES
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
عنوان املقر االجت اعي):)دوال اوالد)
عياد) اوالد  البحالة  الكبال  مصباح 
سوق) (18300 (- الغرب) سوق البعاء)

البعاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد قدول فشخيه):))600)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

 800 ( (: فشخيه) مو�سى  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فشخيه  قدول  السيد 
دوال اوالد مصباح الكبال البحالة اوالد)
 18300 الغرب) البعاء) سوق  عياد 

سوق البعاء)الغرب املغرب.
عنوانه)ا)) مو�سى فشخيه  السيد 
دوال اوالد مصباح الكبال البحالة اوالد)
 18300 الغرب) البعاء) سوق  عياد 

سوق البعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فشخيه  قدول  السيد 
دوال اوالد مصباح الكبال البحالة اوالد)
 18300 الغرب) البعاء) سوق  عياد 

سوق البعاء)الغرب املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االلبعاء) بسوق  االبتدائية 
لقم) تحت  (2020 دجن3ر) (29 بتاليخ)

.605
799I

CABYOUCOM

PHYTO ESSAHRAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
PHYTO ESSAHRAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

بنطاعلة بن نصول القنيطرة - 
18000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67007

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PHYTO ESSAHRAOUI
مواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كي اوية.
دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- اوالد بنطاعلة بن نصول القنيطرة)

18000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 250 ( (: )مح د ايت حدو) ( السيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد علي لكزولي)):))750)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد)))مح د ايت حدو عنوانه)ا))
القنيطرة) بن نصول  املحاميد  دوال 

18000)القنيطرة املغرب.
السيد علي لكزولي عنوانه)ا))الحي)
 18300 الغرب) االدالي سوق البعاء)

سوق البعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد)))مح د ايت حدو عنوانه)ا))
القنيطرة) بن نصول  املحاميد  دوال 

18000)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االلبعاء) بسوق  االبتدائية 
لقم) تحت  (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)

.92987
800I

FOUZMEDIA

ALL HOURS EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
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ALL HOURS EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 58 زنقة 

تانسيفت الشقة لقم 1 أكدال - 

20000 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

8696

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 ALL (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HOURS EVENTS

م ون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت

تنظيم األعراس واملناسبات

التزيين.

زنقة) (58 (: عنوان املقر االجت اعي)

(- أكدال) (1 لقم) الشقة  تانسيفت 

20000)الرااط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املكاوي  أمال  السيدة 

11)الشقة) تجزئة ابن الهيثم الع الة)

لقم)8)عين عتيق)----)ت الة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املكاوي  أمال  السيدة 

11)الشقة) تجزئة ابن الهيثم الع الة)

لقم)8)عين عتيق)----)ت الة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية بالرااط))بتاليخ)-)تحت لقم)-.

801I

FOUZMEDIA

 STE MODERNE DES
 VIANDES ROUGES ET

BLANCHES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE MODERNE DES VIANDES
ROUGES ET BLANCHES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 59 شالع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 8 - 18000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
66729

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MODERNE DES VIANDES

.ROUGES ET BLANCHES
غرض الشركة بإيجاز):)بيع اللحوم)

الح راء)والبيضاء
التجالة.

 59 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  شالع 
 18000  -  8 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لكرو  مصطفى  السيد 
 18000 الج يل) املنظر  (67 الرقم)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لكرو  مصطفى  السيد 
 18000 الج يل) املنظر  (67 الرقم)

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)-.
802I

مح د وهرا

TROINN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مح د وهرا
لقم 88 زنقة 15 الحي الصناعي ايت 
ملول ، 86152، ايت ملول املغرب

TROINN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الفتح 
شالغ 13 لقم 77 الطابق االول 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

83585
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TROINN SARL
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تاجر مواد) ؛) أع ال متنوعة أو البناء)

البناء)واستيراد وتصدير.
عنوان املقر االجت اعي):)حي الفتح)
االول) الطابق  (77 لقم) (13 شالغ)

العيون)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: مح د) علي  ايت  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد نيصر امح د):))250)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد ايت علي غبد السالم):))250 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

حصة) (250 ( (: السيد نيصر علي)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايت علي مح د عنوانه)ا))
 108 لقم) س  بلوك  الزيتون  حي 

80650)اكادير املغرب. تيكيوين))
عنوانه)ا)) امح د  نيصر  السيد 

تاوديلت بومالن دادس تنغير))
85150)بومالن دادس املغرب.

السالم) غبد  علي  ايت  السيد 
الحي) (15 زنقة) (88 لقم) عنوانه)ا))
ايت) (86152 الصناعي ايت ملول))

ملول املغرب.
دوال) السيد نيصر علي عنوانه)ا))

تاوديلت بومالن دادس تنغير))
85150)بومالن دادس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت علي مح د عنوانه)ا))
 108 لقم) س  بلوك  الزيتون  حي 

80650)اكادير املغرب تيكيوين))
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاليخ)31)أكتوار)

2022)تحت لقم)3190.

803I

شركة جهاد املحاسب

شركة بور ساف ش-م-م  ش-و   
   Société PORSAF  S.A.R.L

))A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

شركة جهاد املحاسب
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الرقم 02 ع الة نياس شالع اح د 
الطيب بنهي ة املدينة الجديدة 
أسفي ، 86000، أسفي املغرب

شركة بول ساف ش-م-م  ش-و   
 (Société(PORSAF  S.A.R.L   (A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 12 

تجزئة الساقية الح راء حي الكولس  
أسفي - 86000 أسفي املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.5575
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (20 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«350.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (850.000» إلى) دلهم»)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1626.
808I

ABDESLAM ANTID

 SOCIÉTÉ AFRRAH RRAHBA
JDIDA IMMOBILIÈRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIÉTÉ AFRRAH RRAHBA
JDIDA IMMOBILIÈRE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي قصر 
ابغطن ج اعة الخنك - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

16835
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ AFRRAH RRAHBA

.JDIDA IMMOBILIÈRE

غرض الشركة بإيجاز):)-1)منعش)

عقالي.

-2األشغال املختلفة.

3)-شراء)وايع قطع ألا�سي البناء..

قصر) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 52000 (- الخنك) ج اعة  ابغطن 

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد فراح بناصر)):))600)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة حنان برمين)):))800)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

م) عنوانه)ا)) ( السيد فراح بناصر)

12)لقم)828)عين العاطي)01  52000 

الرشيدية املغرب.

السيدة حنان برمين))عنوانه)ا))م)

12)لقم)828)عين العاطي)01  52000 

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

م) عنوانه)ا)) ( السيد فراح بناصر)

12)لقم)828)عين العاطي)01  52000 

الرشيدية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)1808.

805I

تراميديل ش.م.م

TRAMIDEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تراميديل ش.م.م
املو نح و لحسن بوميا ، 58350، 

ميدلت املغرب
TRAMIDEL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 ALMOU وعنوان مقرها اإلجت اعي

 N HAMMOU LAHCEN
 BOUMIA,MIDELT - 54350

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

3299
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TRAMIDEL SARL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR TRAVUX

DIVERS OU CONSTRUCTIONS
 E N T R E P R E N E U R

.NEGOCIANT
(: االجت اعي) املقر  عنوان 
 ALMOU N HAMMOU LAHCEN
 BOUMIA,MIDELT - 58350

ميدلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
بقي ة) (500 (: السيد هادي عزيز)

100)دلهم.
السيد بوعلي مح د):)500)بقي ة)

100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هادي عزيز عنوانه)ا))زنقة)
أكادير)58350)ميدلت املغرب.

عنوانه)ا)) مح د  بوعلي  السيد 
 58350 دوال ايت اوالشريف اغبالو)

ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هادي عزيز عنوانه)ا))زنقة)

أكادير)58350)ميدلت املغرب
عنوانه)ا)) مح د  بوعلي  السيد 
 58350 دوال ايت اوالشريف اغبالو)

ميدلت املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
29)شتن3ر) االبتدائية ب يدلت))بتاليخ)

2022)تحت لقم)236.

806I

FIDACTIVE

BEAUTY MED CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

BEAUTY MED CENTER  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

A808 الطابق الرابع بلوك A اكادير 
تيكنواولي تجزئة فونتيI18 بنسركاو - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
53519

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTY MED CENTER

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تج يل.
لقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

اكادير) (A الطابق الرابع بلوك) (A808

بنسركاو) (I18تيكنواولي تجزئة فونتي

- 80000)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مروان) الصائغ  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مروان  الصائغ  السيد 

السعدي عيادة جهان) الشيخ  شالع 

حي الت ديد))80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة كوثر بشلوش)
 8 االندلس) اقامة  يوغسالفيا  زنقة 

مراكش) (80000 ( جليز) (38 الشقة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( باكادير) التجالية 

2022)تحت لقم)119229.

807I

STE HTCPRO SARL

DATEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

DATEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 378 شالع 
الحسن الثاني شقة لقم 2 - 10000 

الرااط املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.123955

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 شتن3ر) (30 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
مبلغ) ( (DATEC ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي)378)شالع الحسن)
الرااط) (10000  -  2 الثاني شقة لقم)
املغرب نتيجة ل):)حل نهائي للشركة.

 2 لقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
إقامة)10)تجزئة الوفاق حي االنبعات)

ت الة)-)12000)ت الة املغرب.)
و عين:

و) أكزول  ( لطيفة) السيد)ة))
تجزئة) (10 إقامة) (2 لقم) عنوانه)ا))
ت الة) (12000 االنبعات) حي  الوفاق 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)لقم)2)إقامة)10 

تجزئة الوفاق حي االنبعات ت الة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)130015.

808I

STE HTCPRO SARL

ZHNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

ZHNI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

لقم 10 فال فلولي زنقة مصطفى 

الصديق الرفاعي وع ر ابن الخطاب 

إقامة أم القرى - 18000 القنيطرة 

املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.58035

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 شتن3ر) (30 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) ( (ZHNI الوحيد) الشريك  ذات 

وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

 10 لقم) مكتب  اإلجت اعي  مقرها 

فال فلولي زنقة مصطفى الصديق)

إقامة) الخطاب  ابن  وع ر  الرفاعي 

18000)القنيطرة املغرب) (- أم القرى)

نتيجة ل):)حل نهائي للشركة.

مكتب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

زنقة مصطفى) فلولي  فال  (10 لقم)

الصديق الرفاعي وع ر ابن الخطاب)

القنيطرة) (18000 (- إقامة أم القرى)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))لجاء))ياسين و عنوانه)ا))

زنقة) فلولي  فال  (10 لقم) مكتب 

مصطفى الصديق الرفاعي وع ر ابن)

 18000 القرى) أم  إقامة  الخطاب 

)ة)) ك صفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

مكتب) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

زنقة مصطفى) فلولي  فال  (10 لقم)

الصديق الرفاعي وع ر ابن الخطاب)

إقامة أم القرى

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)93208.

809I

VALUE-SERVICES

 KLC TECHNICAL PLASTICS
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VALUE-SERVICES
 AVENUE(ASSALAM, IMM(CBC

 30, 6éme(ETAGE(N° 30 ، 90000،
TANGER MAROC

 KLC TECHNICAL PLASTICS
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي قطعة 8 
الوحدة 1 املنطقة الصناعية طنجة 
أوتوموتيف سيتي ج اعة جوامعة 

فحص انجرة  - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
115741

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 مالس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 KLC (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.TECHNICAL PLASTICS MAROC

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لصناعة) البالستيكية  املكونات 

السيالات.
 8 :)قطعة) عنوان املقر االجت اعي)
املنطقة الصناعية طنجة) (1 الوحدة)
جوامعة) ج اعة  سيتي  أوتوموتيف 
طنجة) (90000 (- ( انجرة) فحص 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

545.327,47)دلهم،)مقسم كالتالي:
 KLC INDUSTRIA الشركة)
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 DE TRANSFORMAÇÃO DE
  MATERIAS PLASTICAS LDA :
دلهم) (109,08 بقي ة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 KLC INDUSTRIA الشركة)
 DE TRANSFORMAÇÃO DE
 MATERIAS PLASTICAS LDA
 distrito leiria 2800 عنوانه)ا))

.distrito leiria pORTUGAL
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 ROLDAO COLACO السيد)
عنوانه)ا)) (PEDRO MIGUEL
 AVENIDA DONA MAFALDA
 DE SABOIA N° 22 VALE DE
 JANELAS ,2510-853 AMOREIRA
 OBIDOS PORTUGAL 8500-085

Amoreira Portugal
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2021)تحت لقم)241750.
810I

LE LEGALISTE

IHAB EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

IHAB EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 

الح د، نجد 1، شقة لقم 9 الطابق 
الثاني - 28000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
19097

في) مؤلخ  حر  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 IHAB (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.EXPRESS
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر؛

استيراد وتصدير.
إقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
9)الطابق) 1،)شقة لقم) الح د،)نجد)

الثاني)-)28000)الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا املجاهدي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املجاهدي) هللا  عبد  السيد 

عنوانه)ا))إيطاليا)-)-)-.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
املجاهدي) هللا  عبد  السيد 

عنوانه)ا))إيطاليا)-)-)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاليخ)17)ف3راير)

2022)تحت لقم)-.
811I

AMAL GHALIL

CIBLE GUARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA  58
 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA، 20230،
CASABLANCA MAROC

CIBLE GUARD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 85 
زنقةاألطلس الطابق 8 شقة لقم 16 
املعاليف - 20370  الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
559127

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 CIBLE (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.GUARD
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتصدير،) لالستيراد  تاجروسيط 
مقاول املراقبة والح اية من السرقة.

 85 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 16 8)شقة لقم) زنقةاألطلس الطابق)
البيضاء) الدال  ( (20370 (- املعاليف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عروب) فالوق  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عروب  فالوق  السيد 
زنقة جالل الدين السيوطي) (19 لقم)
  20370 لسين) حي  (3 طابق) أ  ع الة 

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عروب  فالوق  السيد 
زنقة جالل الدين السيوطي) (19 لقم)
 20370 لسين) حي  (3 طابق) أ  ع الة 

الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)842297.

812I

tecmafid

الزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

tecmafid

 BD(MOHAMED(VI ، 766

20002، CASABLANCA(maroc

الزون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي : 101 الحي 
الصناعي اوالد صالح تجزئة النول 

2 النواصر الدال البيضاء - 20002 

الدال البيضاء املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.283337

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 يونيو) (30 في) املؤلخ 

املسؤولية) ذات  شركة  الزون  حل 

 100.000 لأس الها) مبلغ  املحدودة 

 101 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي)

تجزئة) صالح  اوالد  الصناعي  الحي 

(- البيضاء) الدال  النواصر  (2 النول)

الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20002

الزمة القطاع.

و عين:

و) بسرير  ( هشام) السيد)ة))

زنقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا))

الدال البيضاء) (20002  18 الرقم) (80

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

بتاليخ)23)غشت)2022)وفي)101)الحي)

 2 الصناعي اوالد صالح تجزئة النول)

 20002 (- البيضاء) الدال  النواصر 

الدال البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885389.

813I
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AGC CONSEIL

ELOG DELIVERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSEIL

الدال البيضاء ، 21000، الدال 

البيضاء املغرب

ELOG DELIVERY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 117 زنقة 

إبن منير إقامة الزلقاء طابق 1 لقم 

2 املعاليف  - 21000  الدال البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

559711

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 ELOG (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.DELIVERY

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات التجالة اإللكترونية.
عنوان املقر االجت اعي):)117)زنقة)
لقم) (1 طابق) إبن منير إقامة الزلقاء)

2)املعاليف))-)21000))الدال البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد نواس عزيز):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عزيز  نواس  السيد 
20000)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عزيز  نواس  السيد 
20000)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاليخ) ( البيضاء) بالدال  التجالية 

تحت لقم)742657.
818I

STE HTCPRO SARL

WORK 2   
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC
   WORK 2    شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي ديول 
الجامع لقم 800 شالع الحسن 

الثاني إقامة بدل شقة 5 - 10000 
الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163865

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 2 ( ( ( (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.  WORK
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشالات ادالية

-)لوازم ومعدات املكتب
-)االشهال والتواصل.

ديول) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الجامع لقم)800)شالع الحسن الثاني)
الرااط) (10000  -  5 إقامة بدل شقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عث ان أوكا):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عث ان أوكا عنوانه)ا))شالع)
 15 شقة) ه  ع الة  العربي  املغرب 
إقامة جوهرة املدينة املحيط)10000 

الرااط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عث ان أوكا عنوانه)ا))شالع)
 15 شقة) ه  ع الة  العربي  املغرب 
إقامة جوهرة املدينة املحيط)10000 

الرااط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)130096.

815I

TAWAF ABDALLAH

TOURIPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

TOURIPRO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 زنقة 
الشرالدة الطابق السفلي  دلب 
لوايال الدالالبيضاء - 20080 

الدالالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

561619

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TOURIPRO

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجت اعي)

الشرالدة الطابق السفلي))دلب لوايال)

20080)الدالالبيضاء) الدالالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: تولية مجعولي) السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: طواف) عبدهللا  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة تولية مجعولي عنوانه)ا))

تجزئة اس يرالدا لقم)188)ليساسفة)

20232)الدالالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) طواف  عبدهللا  السيد 

 20232  188 لقم) اس يرالدا  تجزئة 

الدالالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة تولية مجعولي عنوانه)ا))

تجزئة اس يرالدا لقم)188)ليساسفة)

20232))الدالالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845370.

816I
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centre d’étude de gestion et d’organisation

TAHAFA

إعالن متعدد القرالات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

TAHAFA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: كرين 

أوفيس لقم 19 و 20 ، بوسيجول، 

زاوية زنقة الجديدة و شالع عبد 

الرحيم بو عبيد، الطابق الثاني. - 

20810 الدال البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.36279

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)15)يونيو)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 

ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع  مايلي:)

15.000.000)دلهم من أجل) مقداله)

الى) دلهم  (10.000.000 من) لفعه 

25.000.000)دلهم عن طريق إجراء)

مع ديون الشركة املحددة) ( مقاصة)

املقدال واملستحقة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

من) السادس  البند  في  تعديالت 

القانون األسا�سي للشركة

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تعديالت في البند السابع من القانون)

األسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844279.

817I

ائت انية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 PETIT PAS شركة
MONTESSORI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شالع مح د الزلقطوني دلب11 لقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 PETIT PAS MONTESSORI شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 

11، الطابق 8، إقامة أم الرايع لقم 
112، تجزئة الصحراء 1، شالع 

مح د السادس، مكناس. - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57605

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.PETIT PAS MONTESSORI
غرض الشركة بإيجاز):)الحضانة.

الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
إقامة أم الرايع لقم) (،8 الطابق) (،11
شالع) (،1 الصحراء) تجزئة  (،112
 50000 (- مكناس.) مح د السادس،)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: بشرى) عال  ايت  السيدة 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ايت عال بشرى عنوانه)ا))
لقم)95)تجزئة الفتح)2)توالل مكناس)

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايت عال بشرى عنوانه)ا))
لقم)95)تجزئة الفتح)2)توالل مكناس)

50000)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8118.
818I

Fimargic

انوار ءالياس كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fimargic
 Av(med 5 cafe(verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
انوال ءالياس كال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزءة 
النول 02 الشطر لقم 1   268 فم 
اودي بني مالل  تجزءة النول 02 
الشطر لقم 1   268 فم اودي بني 
مالل  230000 بني مالل  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

13371
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
انوال) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

ءالياس كال.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات بدون سائق.

تجزءة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
النول)02)الشطر لقم)1   268)فم اودي)
بني مالل))تجزءة النول)02)الشطر لقم)
1   268)فم اودي بني مالل))230000 

بني مالل))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد مح د ا بوز):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: ا بوز) صباح  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ا بوز  مح د  السيد 
تجزءة النول)02)الشطر لقم)1   268 
فم اودي بني مالل))23000))بني مالل)

املغرب.
عنوانه)ا)) ا بوز  صباح  السيدة 
تجزءة النول)02)الشطر لقم)1   268 

فم اودي)23000))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ا بوز  صباح  السيدة 
تجزءة النول)02)الشطر لقم)1   268 

فم اودي)23000))بني مالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)1123.
819I

EURODEFI

VALUE PREMIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
VALUE PREMIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجت اعي 811 
طريق الجديدة حي الواسيس 

الطابق الثالث لقم ٨ - 2000  الدال 
البيضاء.
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تحويل الشكل القانوني للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.581385
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888900.
820I

COMICONE

 SOCIETE MAGHREB
GLOBALE PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMICONE
لقم 1، ع الة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
 SOCIETE MAGHREB GLOBALE

PRODUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر بدوال 
عبد هللا بن لحو الد يسة  - 50080 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

57623
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MAGHREB GLOBALE

.PRODUCTION
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من) املصنوعة  واألدوات  املنتجات 
من) غيرها  أو  املطاط  أو  البالستيك 
من) أصناف  تاجر  امل اثلة،) املواد 
البالستيك أو املطاط أو السيليكون،)

التصدير واالستيراد..

متجر) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- ( بدوال عبد هللا بن لحو الد يسة)

50080)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسين كرام):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: الصباح) ياسين  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كرام  الحسين  السيد 
ويسالن)) (675 لقم) الوحدة  تجزئة 

50080)مكناس املغرب.
السيد ياسين الصباح عنوانه)ا))
دوال اوالد عبد هللا بن لحو الد يسة))

50080)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كرام  الحسين  السيد 
ويسالن)) (675 لقم) الوحدة  تجزئة 

50080)مكناس املغرب
السيد ياسين الصباح عنوانه)ا))
دوال اوالد عبد هللا بن لحو الد يسة))

50080)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8180.

821I

ائت انية مومن

STE PLAISIRS FRUITRES
شركة التضامن

تأسيس شركة

ائت انية مومن
تجزئة الوحدة شالع مح د الخامس 
لقم 163 مكرل بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
STE PLAISIRS FRUITRES  شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

لفضيل الحلومي لقم 60 - 61200 
بوعرفة املغرب

تأسيس شركة التضامن 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

971

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 شتن3ر) (29

األسا�سي لشركة التضامن بامل يزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PLAISIRS FRUITRES

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و األشغال املختلفة

مصنع الج3ن

مصنع مثلجات.
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 61200  -  60 لفضيل الحلومي لقم)

بوعرفة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوحسون ل�سى):))38)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

حصة) (33 ( (: السيد جبالي معاد)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد دبالي عزالدين):))33)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوحسون ل�سى عنوانه)ا))
 60 لقم) الحلومي  لفضيل  زنقة 

61200)بوعرفة املغرب.
السيد جبالي معاد عنوانه)ا))لقم)

بوعرفة) (61200 الوفاق) تجزئة  (06

املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد دبالي عزالدين)
لقم)53)زنقة لفضيل حلومي)61200 

بوعرفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوحسون ل�سى عنوانه)ا))
 60 لقم) الحلومي  لفضيل  زنقة 

61200)بوعرفة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاليخ) ( االبتدائية بفجيج)

2021)تحت لقم)309.
822I

ائت انية مومن

 STE TRANS CHAHID
MALAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ائت انية مومن
تجزئة الوحدة شالع مح د الخامس 
لقم 163 مكرل بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
 STE TRANS CHAHID MALAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي بنت 
 طاب  - 61152 بوعنان املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.899
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)03)أكتوار)2022)تقرل حل)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ) ( (TRANS CHAHID MALAK
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
(- ( مقرها اإلجت اعي حي بنت  طاب)
(: ل) نتيجة  املغرب  بوعنان  (61152

إفالس الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي بنت)

 طاب))-)61152)بوعنان املغرب.)
و عين:

و) علوي  ( سعيد) السيد)ة))
زنقة) األ ضر  الجرف  حي  عنوانه)ا))
املغرب) وجدة  (60000  29 لقم) (15

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)حي بنت)

 طاب بوعنان
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2022)تحت لقم)2022/347.
823I
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SAGASUD

GRIMAH FICHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شالع االمير موالي عبد هللا لقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
GRIMAH FICHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مزوال زنقة 29 لقم 3 حي  الوحدة 2 - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
83661

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GRIMAH FICHE
الصيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالج لة) الس ك  تجالة  البحري 
للبضائع) الطرقي  النقل  والتقسيط 
تجالي) نشاط  كل  وتصدير  استيراد 

صناعي مالحي و دماتي.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 2 )الوحدة) 3)حي) 29)لقم) مزوال زنقة)

- 70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 250 ( (: الحسين صفوان) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد علي املساوي):))250)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 250 ( (: صفوان) سعيد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 250 ( (: السيد مصطفى صفوان)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين صفوان عنوانه)ا))
18)زنقة الحصبة تجزئة الزمولي حي)

موالي الحسن)86000)اسفي املغرب.

عنوانه)ا)) املساوي  علي  السيد 
زنقة اللقالق تجزئة املجد حي واد) (3

الباشا)86000)اسفي املغرب.

عنوانه)ا)) السيد سعيد صفوان 
18)زنقة الحصبة حي موالي الحسن)

86000)اسفي املغرب.

صفوان) مصطفى  السيد 
حي) الحصبة  زنقة  (18 عنوانه)ا))

موالي الحسن)86000)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين صفوان عنوانه)ا))
18)زنقة الحصبة تجزئة الزمولي حي)

موالي الحسن)86000)اسفي املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3286.

828I

FIDUCIAIRE ZBIRI

GPS MASTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZBIRI

 AVENUE ZERKTOUNI 36/35

 APT(N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GPS MASTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكال الطابق الثالث 

شقة لقم 18 باب دكالة  - 80000 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

119979

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2021 أكتوار) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 GPS (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MASTER

هندسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معلوماتية و برمجية)

بيع و شراء)االجهزة االلكترونية.

زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الثالث) الطابق  بوكال  تجزئة  مسلم 

 80000 (- ( باب دكالة) (18 شقة لقم)

مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

الحرش)) مصطفى  مح د  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحرش)) مصطفى  مح د  السيد 

الرحيم) عبد  زنقة  (218 عنوانه)ا))

 80000 ( حداجي يوسف بن تاشفين)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الحرش)) مصطفى  مح د  السيد 

الرحيم) عبد  زنقة  (218 عنوانه)ا))

 80000 ( حداجي يوسف بن تاشفين)

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

التجالية ب راكش))بتاليخ)-)تحت لقم)

825I

fidia(audit

ERLES MAROC اورل املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidia(audit

 rue mustapha el maani 201

 2eme(etage(appt.12 casablanca

، 20130، casablanca(maroc

ERLES MAROC اولل املغرب 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق االول 

الشقة 6 - 20130 الدال البيضاء 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.534743

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)31)أكتوار)2022)تقرل حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 ERLES MAROC الوحيد) الشريك 

اولل املغرب))مبلغ لأس الها)100.000 

 201 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي)
زنقة مصطفى املعاني الطابق االول)

البيضاء) الدال  (20130  -  6 الشقة)

املغرب نتيجة ل):)صعواة في النشاط)

التجالي.

و حدد مقر التصفية ب)201)زنقة)

مصطفى املعاني الطابق االول الشقة)

6 - 20130)الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة))انس))زعيم و عنوانه)ا))

شالع الكوطة سدي مومن) (18 لقك)

القديم)20000)الدال البيضاء)املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 201 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
زنقة مصطفى املعاني الطابق االول)

الشقة)6)الدال البيضاء
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888832.

826I

CAFE EXTRA RELAXE

CAFE EXTRA RELAXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFE EXTRA RELAXE
 «09GH085» مج وع العقال املسمى

الكائن ب راكش املنالة ، تجزئة 
املحاميد 9، ع لية « أبراج  الكتبية» 

CH85، املشت ل على متحر لقم 
09) ، متواجد بالطابق األل�سي من 
الع الة لقم 88، 80160، ب راكش 

املغرب
CAFE EXTRA RELAXE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مج وع 
العقال املسمى «09GH085» الكائن 
ب راكش املنالة ، تجزئة املحاميد 

 ،CH85 «9، ع لية « أبراج  الكتبية
املشت ل على متجر لقم 09) ، 

متواجد بالطابق األل�سي من الع الة 
لقم 88 - 80160 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130389

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 CAFE (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.EXTRA RELAXE
وجبات) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

سريعة)-)وجبة  فيفة

الشاي) غرفة  وادالة  تشغيل  (-
واملقاهي.

مج وع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الكائن) («09GH085» العقال املسمى)
املحاميد) تجزئة  (، املنالة) ب راكش 
(،CH85 الكتبية») ( أبراج) (» 9،)ع لية)
(، ((09 لقم) متجر  على  املشت ل 
متواجد بالطابق األل�سي من الع الة)

لقم)88 - 80160)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
لعبيدي) الزهراء) فاط ة  السيدة 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لعبيدي) الزهراء) فاط ة  السيدة 
املنطقة) مراكش  ابواب  عنوانه)ا))
10)مراكش) 61)الشقة) 16)م الع الة)

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لعبيدي) الزهراء) فاط ة  السيدة 
املنطقة) مراكش  ابواب  عنوانه)ا))
10)مراكش) 61)الشقة) 16)م الع الة)

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181098.
827I

GHALMY CONSEILS SARL AU

PHI-LINKS « SARL AU »
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
« PHI-LINKS « SARL(AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 ، شالع 

لال ياقوت ، مركز مصطفى املعاني 

الطابق األول ، لقم 56 ، مركز لياض 

- 20850  الدال البيضاء املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.502913

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل) (2022 نون3ر) (10 املؤلخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 PHI-LINKS » (» الوحيد) الشريك 

SARL AU)))مبلغ لأس الها)500.000 

 61 اإلجت اعي) دلهم وعنوان مقرها 

مركز مصطفى) (، شالع لال ياقوت) (،

(، (56 لقم) (، األول) الطابق  املعاني 

20850))الدال البيضاء) (- مركز لياض)

املغرب نتيجة ل):)التوقف عن مزاولة)

النشاط.

(، (61 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

مصطفى) مركز  (، ياقوت) لال  شالع 

املعاني الطابق األول)،)لقم)56)،)مركز)

الدال) (20850 (- لياض الدال البيضاء)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ( املودن) ( يوسف) السيد)ة))

 195 لقم) كفاي  تجزئة  عنوانه)ا))

 83100 السراغنة) قلعة  العطاوية 

)ة)) قلعة السراغنة املغرب ك صفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)تجزئة كفاي لقم)

195)العطاوية قلعة السراغنة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)881828.

828I

DAMO CONSULTING SARL

BOUGHAZ INNOVATION
إعالن متعدد القرالات

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 58

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

  BOUGHAZ INNOVATION

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: «زنقة 

عالل بن عبد هللا ع الة شالة املركز 

الطابق 3 لقم 20 - - طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.101635

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)05)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 

مايلي:)املوافقة على تفويت)60)حصة)

اجت اعية بقي ة)1000)دلهم للحصة)

الواحدة التي تشكل))الحصص الكلية)

الجعدوني) و  امينة  الحراق  للسيدة 

في الشركة)) ابتهال و الجعدوني ضياء)

لفائدة السيد الجعدوني هشام

على) ينص  الذي  (:2 لقم) قرال 

امينة) السيدة  استقالة  مايلي:)

وتعيين) التسيير  مهام  من  الحراق 

السيد الجعدوني هشام مسير وحيدا)

للشركة ودالك ملدة غير محددة

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مالئ ة القانون االسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 لقم) بند 
في) حدد  الشركة  لاس ال  مايلي:)

الى) مقس ة  دلهم  (100000 مبلغ)

دلهم) (1000 اجت اعية) حصة  (100

للحصة الواحدة كلها في ملك السيد)

الجعدوني هشام

على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 

مايلي:))السيد الجعدوني هشام املسير)

غير) لفترة  ودالك  للشركة  ( الوحيد)

محددة
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (21 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258622.
829I

MOGADOR CONSULTING

ELATTEB CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MOGADOR CONSULTING
لقم 385 زنقة القنيطرة ال3رج1 

 ESSAOUIRA ،88000 ، الصويرة
MAROC

ELATTEB CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي محل 
تجالي متواجد بتجزئة النسيم 

51D02 الصويرة الجديدة - 88000 
الصويرة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.8085
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ماي) (30 املؤلخ في)
الشكل القانوني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)10)نون3ر)

2022)تحت لقم)885.
830I

MOGADOR CONSULTING

ELATTEB CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOGADOR CONSULTING
لقم 385 زنقة القنيطرة ال3رج1 

 ESSAOUIRA ،88000 ، الصويرة
MAROC

ELATTEB CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 
تجالي متواجد بتجزئة النسيم 

51D02 الصويرة الجديدة - 88000 
الصويرة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.8085

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 ماي) (30 في) املؤلخ 

املصادقة على):

الرزاق) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجت اعية  حصة  (500 العلوكي)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

عبد الكبير اباز بتاليخ)30)ماي)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)10)نون3ر)

2022)تحت لقم)885.

831I

noureddinemahmouh

 ACHAHD AL ABIAD

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

noureddinemahmouh

 BD(DERFOUFI 08 2EME(ETAGE

N06 ، 60000، OUJDA(MAROC

 ACHAHD AL ABIAD

IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة بول 

سعيد لقم 20  - 60000 وجدة  

املغرب.

وفاة شريك
لقم التقييد في السجل التجالي 

.28531

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم اإلعالم) 03)نون3ر) املؤلخ في)

بوفاة الشريك بالوي))عي�سى))و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2022 أكتوار) (22 في) املؤلخ  اإللاثة 

بالشكل األتي):

 8 ( (، ( الزلوقي) فاتحة  السيد)ة))

حصة.

 3 ( (، ( ( بالوي) س يرة  السيد)ة))

حصة.

السيد)ة))زكية بالوي)))،))3)حصة.

السيد)ة))بشرى بالوي))،))3)حصة.

 3 ( (، ( بالوي) صالحة  السيد)ة))

حصة.

السيد)ة))مح د بالوي))،))6)حصة.

السيد)ة))حنان بالوي))،))3)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)3381.

832I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

 MAROC TRAITEMENT DE

TRANSACTIONS
إعالن متعدد القرالات

 MAROC TRAITEMENT DE

TRANSACTIONS

شركة  مجهو لة  ا إل  سم  ل أ س ا لها  

51.497.000  د ل هم

مقر ها اال جت ا عي : الدا ل البيضا ء 

ـ عـ ا لة فضـاء  برال – لكولين تجزئة 

لقــم 22  - سيدي  معــر و ف

السجل التجالي : الدال البيضاء لقم 

112871

تجديد مهام املدير العام

تعييــن م ثل دائم جديد للبنك 

الشعبي املركزي

ان))املجلس اإل دالي  آل ل))مد ا و)

ال ته))بتا ليخ)))28)مالس)2022))قــد):

ع ــر) السيد  ( مهام) تجديد  قرل 

م)) ك ـديرعـا  إدلي�سي،) املغالي 

للشركة،

أناس)) ( السيد) تعيين  بعقد  أ ذ 

للبنك)) جديد  ( دائــم) ك  ثل  دلينهي 

الشعبي املركزي لد ى مجلس اإلدالة)

عوضا))عن السيد))حفيظ))ك ال،

الـقـا نـو ني لد ى) ( اإل يـد اع) ( ثـم)

الـ حك ة))الـتجـالية))با لدالالـبيضا)ء،)

بتا ليخ))9))نوف 3ر)2022))تــحت عـد د)

.885861

مقتطف))من))أ جل))اإل شها ل

833I

مح د دح اني

SCHARK BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مح د دح اني

65، شالع عالل بن عبد هللا ، 

33300، اوطاط الحاج املغرب

SCHARK BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي السالم 

- 33300 أوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

2271

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SCHARK BTP

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء.

عنوان املقر االجت اعي):)حي السالم)

- 33300)أوطاط الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

الحق) عبد  السواحلي  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحق) عبد  السواحلي  السيد 

عنوانه)ا))حي السالم)33300)أوطاط)

الحاج املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الحق) عبد  السواحلي  السيد 

عنوانه)ا))حي السالم)33300)أوطاط)

الحاج املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)517/2022.

838I

DILIGOR

IBR RAYAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DILIGOR

 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue

 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدالالبيضاء 

املغرب

IBR RAYAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب 

5 شالع إمام األهرام ب بن زياد 

وأبي عرع شالع القنيطرة - 18000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

61769

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 IBR (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RAYAN

حالقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للسيدات والرجال.

مكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
زياد) بن  ب  األهرام  إمام  شالع  (5
 18000 (- القنيطرة) وأبي عرع شالع 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة سالة العزوزي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سالة العزوزي عنوانه)ا))
(، سيتي سعادة للطيران) (51 في فيال)

الرااط.)10000)الرااط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سالة العزوزي عنوانه)ا))
(، سيتي سعادة للطيران) (51 في فيال)

الرااط.)10000)الرااط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)93178.

835I

فدمك

د م ج شركة مدنية عقارية
شركة التضامن

تأسيس شركة

فدمك
زنقة وجدة تجزئة الفايز حي انبعات 
م ر 206 ) فوق مكاتب س3ريس ) ، 

80000، أكادير املغرب
د م ج شركة مدنية عقالية  شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلجت اعي و2 املركب 
السياحي البعاء الساحل    سيدي 
بوالفضايل  85002 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة التضامن 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

5367
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2011 ماي) (31
األسا�سي لشركة التضامن بامل يزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

د م ج) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

شركة مدنية عقالية.

غرض الشركة بإيجاز):)اقتناء))بيع)

و كراء))العقال))املعد للسكن او للتجالة)

او لالنشطة املهنية او الفندقة))عالية)

او صناعية او فالحية او) او مجهزة))

غيرها..

عنوان املقر االجت اعي):)و2)املركب)

سيدي) ( ( ( الساحل) البعاء) السياحي 

بوالفضايل))85002)تيزنيت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد تيري دواوي)):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد تيري جيروم)):))250)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد))جون بول مانفيل)):))250 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تيري دواوي عنوانه)ا))47 
 99999 ( 8550)ناندلان) زنقة ال بوهي)

ناندلان بلجيكا.

عنوانه)ا)) ( جيروم) تيري  السيد 

147)طريق سوندلوز)8121  99999 

نواري بلجيكا.

مانفيل)) بول  جون  السيد 
   8000 كامبين) زنقة  (160 عنوانه)ا))

99999)لييج بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تيري دواوي عنوانه)ا))47 
 99999 ناندلان) (8550 زنقة ال بوهي)

ناندلان بلجيكا

عنوانه)ا)) ( جيروم) تيري  السيد 

 99999 8121 147)طريق سوندلوز)

نواري بلجيكا

مانفيل)) بول  جون  السيد 
 8000 كامبين) زنقة  (160 عنوانه)ا))

99999)لييج بلجيكا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2022)تحت لقم)382.
836I

LMT AUDITING

LMT AUDITING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE  6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LMT AUDITING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 808 فضاء 
باكي زنقة مح د س يحة الطابق 8 - 

20000 الدال البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.885081

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)29)يوليوز)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
«808)فضاء)باكي زنقة مح د س يحة)
البيضاء) الدال  (20000  -  8 الطابق)
املغرب»)إلى)«مح د الخامس اوفيسز)
 601 لقم) (6 الطابق) أ  ع الة  سنتر 
شالع مح د الخامس)-)20000)الدال)

البيضاء))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888968.
837I

UNION BEST SOLUTIONS

VEGETAL KECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجت اعي للشركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب
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VEGETAL KECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 
الفضل حي الشرف ع الة س 1 

شقة لقم 802  - 80000 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.125581
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)30)شتن3ر)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
«اقامة الفضل حي الشرف ع الة س)
- 80000)مراكش)   802 1)شقة لقم)
 18 لقم) املنال  «تجزئة  إلى) املغرب»)
(- جليز) (2 لقم) شقة  العبيد  كدية 

80000)مراكش))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
26)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140772.
838I

CAF MAROC

FORRIRA
إعالن متعدد القرالات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
FORRIRA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني لقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.105889
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)18)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الكنفاوي،) الصادق  السيد  تفويت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
املغربي،500)حصة) (،K338852 لقم)

للشركة) االجت اعية  الحصص  من 

لفائدة السيد مح د جهاد العريف،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.K855202(لقم

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الكنفاوي،) الصادق  السيد  تفويت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

املغربي،500)حصة) (،K338852 لقم)

للشركة) االجت اعية  الحصص  من 

الكنفاوي،) حنان  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G822961(لقم

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ذات) شركة  إلى  الواحد  الشريك 

مسؤولية محدودة.)

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

إنهاء)مهام املسير الصادق الكنفاوي،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.K338852(لقم

قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

جهاد) مح د  السيد  من  كل  تعيين 

التعريف) لبطاقة  الحامل  العريف،)

السيدة) و  (K855202 لقم) الوطنية 

لبطاقة) الحاملة  الكنفاوي،) حنان 

(،.G822961 التعريف الوطنية لقم)

مسيرين جدد للشركة.

قرال لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير نشاط الشركة))الدعم املدل�سي)

والتوجيه).

قرال لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) املعنية:) البنود  لقم  بند 

ينص على مايلي:)التعديالت أعاله.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (31 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)12347.

839I

la marocaine des bilans

 DIGIQAL DES SOLUTIONS 
 INFORMATIQUES ET

INDUSTRIELLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكتب لقم 8 ع الة 

أدلال حي الدا لة ، 80060، أكادير 

املغرب

 DIGIQAL DES SOLUTIONS 

 INFORMATIQUES ET

INDUSTRIELLES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 

3 شالع الفرابي لقم ED 282 حي 

الدا لة أكادير - 80000  أكادير 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.39785

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)13)أكتوار)2022)تقرل حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 DIGIQAL DES ( الوحيد) الشريك 

 SOLUTIONS INFORMATIQUES

ET INDUSTRIELLES))مبلغ لأس الها)

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

3)شالع الفرابي) اإلجت اعي شقة لقم)
أكادير) الدا لة  حي  (ED  282 لقم)

(: أكادير املغرب نتيجة ل) ( (80000  -

توقيف كلي للنشاط التجالي.

شقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ED  282 لقم) الفرابي  شالع  (3 لقم)

80000))أكادير) حي الدا لة أكادير)-)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))عصام))توفال و عنوانه)ا))

قطاع)23)ع الة)11)الشقة)22)اقامة)

حي) اوكالبتوس  شالع  فف  سندس 

الرااط) (10100 الرااط) الرياض 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (19 بتاليخ) ( التجالية باكادير)

2022)تحت لقم)118886.
880I

FIDUASSAF CONSEIL

SARAYOUF- سرايوف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
308 شالع إبراهيم الروداني 

إقامة الشفاء شقة 10 الطابق 5 
املعاليف الدالالبيضاء، 20380، 

الدالالبيضاء املغرب
SARAYOUF- سرايوف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 308 شالع 
إبراهيم الروداني إقامة الشفاء شقة 
10 الطابق 5 املعاليف الدالالبيضاء    

20380 الدالالبيضاء    املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
557785

 22 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

SARAYOUF-)سرايوف.
تجزءة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األلاض والبنايات.
عنوان املقر االجت اعي):)308)شالع)
إبراهيم الروداني إقامة الشفاء)شقة)
5)املعاليف الدالالبيضاء)))) الطابق) (10
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20380)الدالالبيضاء))))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة هنية بالعيساوي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بالعيساوي) هنية  السيدة 
دوال تقني موالي عبد هللا) عنوانه)ا))

الجديدة)28000)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
بالعيساوي) هنية  السيدة 
دوال تقني موالي عبد هللا) عنوانه)ا))

الجديدة)28000)الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)880631.
881I

RADFID

 REGALE FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 REGALE FOOD DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي اليساسفة 
891 تجزئة النسيم - 20000 الدال 

البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.139827

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) املؤلخ في)07)شتن3ر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  REGALE FOOD DISTRIBUTION
دلهم) (100.000 لأس الها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجت اعي اليساسفة)

الدال) (20000 (- تجزئة النسيم) (891
إفالس) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

الشركة وعدم تحقيق ألااح.
و حدد مقر التصفية ب اليساسفة)
الدال) (20000 (- تجزئة النسيم) (891

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( بل واز) ( ( ( ( محسن) السيد)ة))
عنوانه)ا))232)شالع اميل زوال طابق)
البيضاء) الدال  (20000   31 شقة) (7

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882658.
882I

IMP SAHARA

 SOCIETE DES TRAVAUX
SOL ET SOUS-SOL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي لشيد بلوك 18 لقم 1 
مكرل العيون، 70000، العيون 

املغرب
 SOCIETE DES TRAVAUX SOL ET
SOUS-SOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

الوحدة بلوك E  لقم 784  - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
83683

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE DES TRAVAUX SOL ET

.SOUS-SOL

مكتب) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

دلاسات)،

التعدين) تأثير  دلاسات  مكتب  (-

على البيئة)،

واستخراج) والبحث  -التنقيب 

وتطوير منتجات التعدين واملنتجات)

الثانوية

وتشغيل) التطوير  أع ال  -ج يع 

وإدالة واستخراج املعادن و التنقيب.

-)التجالة وتوزيع ج يع مواد البناء)

أو) املعدات  أو  املواد  أو  املنتجات  أو 

امللحقات الصناعية أو التجهيزية)؛

-)اإلنشاءات العامة)،)أع ال البناء)

املتنوعة)،)اإلنشاءات العامة)،)إنشاء)

املباني السكنية واإلدالية والصناعية)

،)األع ال امللحقة)،.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الوحدة بلوك)E))لقم)784  - 70000 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: وتزلوت) لشيد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: ابواليث) كوثر  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) وتزلوت  لشيد  السيد 

تجزئة) (3 الطابق) (06 15)شقة) ع الة)

كاميليا)2 50000)مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) ابواليث  كوثر  السيدة 

06)ع الة الطاقة) شالع محج مح د)
العيون) (70000( و املعادن حي الفتح)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) وتزلوت  لشيد  السيد 

تجزئة) (3 الطابق) (06 15)شقة) ع الة)

كاميليا)2 50000)مكناس املغرب

عنوانه)ا)) ابواليث  كوثر  السيدة 

06)ع الة الطاقة) شالع محج مح د)
العيون) (70000( و املعادن حي الفتح)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3258/2022.

883I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 MAJORELLE
KINDERGARTEN PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN

CONSEIL

  N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE

 QUARTIER(INDUSTIEL  AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MAJORELLE KINDERGARTEN

PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 70 

بلوك س حي االنالة مراكش - 80000 

مراكش املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.101711

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل حل) (2022 نون3ر) (08 املؤلخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 MAJORELLE الوحيد) الشريك 

مبلغ) ( (KINDERGARTEN PRIVE
لأس الها)300.000,00)دلهم وعنوان)

بلوك س) (70 مقرها اإلجت اعي لقم)

80000)مراكش) (- حي االنالة مراكش)

نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة..

 70 و حدد مقر التصفية ب لقم)

بلوك س حي االنالة مراكش)-)80000 

مراكش املغرب.)
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و عين:
السيد)ة))اس اء))هكو و عنوانه)ا))
  70 لقم) (18 س) بلوك  االنالة  حي 
)ة)) 80000)مراكش املغرب ك صفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)141273.

888I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE JANATE BRIQUE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شالع الفداء تجزئة س يرة تاونات  
38000  املغرب تاونات، 38000، 

تاونات املغرب
 STE JANATE BRIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال غ الة 

مزلاوة تاونات - 38000 تاونات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
2217

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JANATE BRIQUE SARL AU

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطوب االس نتي.

دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 38000 (- تاونات) مزلاوة  غ الة 

تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) س ينة  اي ان  السيدة 
الحاجب) (15 لقم) (9 حي التقدم زنقة)

51200)الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) س ينة  اي ان  السيدة 
الحاجب) (15 لقم) (9 حي التقدم زنقة)

51200)الحاجب املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( االبتدائية بتاونات)

2022)تحت لقم)588.
885I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

TECTO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TECTO SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 31 
مالترعبد السالم بن مح د مكتب2 

فالفلولي إقامة لياض زيتون 
القنيطرة - 18000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67231

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 TECTO(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)
املختلفة

-)تقديم الخدمات.
 31 عنوان املقر االجت اعي):)شالع)
مالترعبد السالم بن مح د مكتب2 
زيتون) لياض  إقامة  فالفلولي 
القنيطرة)-)18000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: السيد بنحاج قاسم لضا)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500: السيد بنحاج قاسم سامي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لضا) قاسم  بنحاج  السيد 
 17 لقم) (325 الزنقة) عنوانه)ا))
القنيطرة) (1800 السيكون القنيطرة)

املغرب.
سامي) قاسم  بنحاج  السيد 
بقعة) الشرقية  الرامي  بئر  عنوانه)ا))
القنيطرة) (1800 القنيطرة) (388

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لضا) قاسم  بنحاج  السيد 
 17 لقم) (325 الزنقة) عنوانه)ا))
السيكون القنيطرة)18000)القنيطرة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)8508.
886I

’Entreprise(assisstance(*ENTASS*

N COM R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،
60000، oujda(maroc

N COM R  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
بنح و زنقة الريف لقم 37 وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.29683

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2021)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( ( (N COM R الشريك الوحيد)
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي تجزئة بنح و زنقة)
الريف لقم)37)وجدة)-)60000)وجدة)

املغرب نتيجة ل):)مشاكل مالية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- وجدة) (37 بنح و زنقة الريف لقم)

60000)وجدة املغرب.)
و عين:

و) ( لهدوني) ( ( ( ندى) السيد)ة))
عبد) ابن  فيصل  شالع  عنوانه)ا))
 2 الريف) زنقة  بنح و  تجزئة  العزيز 
60000)وجدة املغرب) 19)وجدة) لقم)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن3ر) (17 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2021)تحت لقم)8330.
847I

ETABLISSEMENT GHAITI

SUD ATLAS MARAICHAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شالع العركوب لقم 01 ، 73000، 

الدا لة املغرب
 SUD ATLAS MARAICHAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

العشاليات لقم 1774/1 - 73000 
الدا لة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

20389

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2021 دجن3ر) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 SUD (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ATLAS MARAICHAGE

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والفالحة) (، الفالحية) األلا�سي 

والزلاعة وتراية املوا�سي.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 73000  -  1/1774 لقم) العشاليات 

الدا لة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (300 ( (: برا) السيد عصام 

بقي ة)30.000,00)دلهم للحصة.

السيد يحفظو براي):))700)حصة)

بقي ة)70.000,00)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا)) برا  عصام  السيد 

 36 شالع املرابطين ع الة) (8 الرح ة)
لقم)5 73000)الدا لة املغرب.

عنوانه)ا)) براي  يحفظو  السيد 
حي) شقة  (56 لقم) تغاني ين  زنقة 

السالم))80070)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) برا  عصام  السيد 

 36 شالع املرابطين ع الة) (8 الرح ة)
لقم)5 73000)الدا لة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يناير)2022)تحت لقم)002/2022.

888I

ETABLISSEMENT GHAITI

SARAHA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شالع العركوب لقم 01 ، 73000، 

الدا لة املغرب

SARAHA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الحسني لقم 1222 - 73000 

الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

20887

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 ف3راير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SARAHA SERVICES

:.تنظيم) بإيجاز) الشركة  غرض 

اجت اعات التسيير و دمات قضائية)

مع تأسيس الشركات..

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الحسني لقم)1222 - 73000)الدا لة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لهروت) مح د  السيد 

دلهم) (100.000,00 بقي ة) حصة 

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لهروت  مح د  السيد 
 73000  1222 لقم) الحسني  حي 

الدا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لهروت  مح د  السيد 
 73000  1222 لقم) الحسني  حي 

الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ف3راير)2022)تحت لقم)368/2022.

889I

YOUNESS BENMOUSSA

ELALAOUI MM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 لقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15800
 ELALAOUI MM TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية 
زنقة مح د القري وزنقة انوال 

إقامة املنال ع الة ب املكتب لقم 2  
القنيطرة 18000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67217

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ELALAOUI MM TRAVAUX
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء)/)نقل البضائع.

عنوان املقر االجت اعي):)زاوية زنقة)
مح د القري وزنقة انوال إقامة املنال)
القنيطرة) ( (2 لقم) املكتب  ع الة ب 

18000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد العالوي مح د)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العالوي مح د عنوانه)ا)) السيد 
 15800 تيفلت) (6 لقم) (2 حي السالم)

تيفلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
العالوي مح د عنوانه)ا)) السيد 
 15800 تيفلت) (6 لقم) (2 حي السالم)

تيفلت املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)93230.

850I

fiducinfo(sarlau

MONASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
MONASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي اقامة منيس لقم 

31 س اللية جليز  - 80000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130051
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MONASH

:) دمات) بإيجاز) الشركة  غرض 

قطاع الفندقة و املطاعم

تدبير الحفالت و املناسبات.

عنوان املقر االجت اعي):)شالع عبد)

لقم) منيس  اقامة  الخطابي  الكريم 

31)س اللية جليز))-)80000)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بولتي) اشيش  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بولتي  اشيش  السيد 

اقامة) الخطابي  الكريم  عبد  شالع 

منيس لقم)31)س اللية جليز))80000 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بولتي  اشيش  السيد 

اقامة) الخطابي  الكريم  عبد  شالع 

منيس لقم)31)س اللية جليز))80000 

مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

25)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)140702.

851I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

IMLAHLEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شالع سيدي مح د ، 15000، 

الخ يسات املغرب

IMLAHLEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي البام 2 

لقم 80 واملاس - 15000 الخ يسات 

املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.26903

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل حل) (2021 نون3ر) (26 املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لأس الها) مبلغ  ( (IMLAHLEN

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

اإلجت اعي حي البام)2)لقم)80)واملاس)

- 15000)الخ يسات املغرب نتيجة ل)

:)ازمة القطاع.

و حدد مقر التصفية ب حي البام)2 

لقم)80)واملاس)-)15000)الخ يسات)

املغرب.)

و عين:

الحسين و) ( الحرشاوي) السيد)ة))

 15000 واملاس) البام  حي  عنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  الخ يسات 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاليخ) ( بالخ يسات) االبتدائية 

دجن3ر)2021)تحت لقم)1379.

852I

STE CONSEIL MAROC

DIET HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME

 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

DIET HOUSE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : قيسالية 

النصرشالع السعدية توتة لقم 51 

تطوان  - 93000 تطوان املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.13927

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 شتن3ر) (02 في) املؤلخ 

ذات) شركة  (DIET HOUSE حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ لأس الها)10.000)دلهم)

قيسالية) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 

 51 لقم) توتة  السعدية  النصرشالع 

املغرب) تطوان  (93000 (- ( تطوان)

نتيجة لقفل الشركة.

و عين:

و) العطيطر  ( مح د) السيد)ة))

شالع ع ر بن جلون لقم) عنوانه)ا))

املغرب) تطوان  (93000 تطوان) (38

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

2022)وفي قيسالية) 02)شتن3ر) بتاليخ)

 51 لقم) توتة  السعدية  النصرشالع 

تطوان))-)93000)تطوان املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاليخ)18)أكتوار)

2022)تحت لقم)2103.

853I

ISDM CONSULTING

Ste Rapatriement
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
Ste Rapatriement  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي ج اعة 

الجريفية لقم 193 بوجدول  - 
71000 بوجدول  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
43673

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 Ste (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Rapatriement
أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األولية) واملعالجة  الزلاعي  الدعم 

لل حاصيل.
ج اعة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الجريفية لقم)193)بوجدول))-)71000 

بوجدول))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد اح د بوتنكيزة)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) ( السيد اح د بوتنكيزة)
حي العودة لقم)285)بوجدول))71000 

بوجدول))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد اح د بوتنكيزة)
حي العودة لقم)285)بوجدول))71000 

بوجدول املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3253/2022.

858I

MAJORELLE CENTRE AFFAIRES

في 2 �سي كون�سي املغرب )فرع(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAJORELLE CENTRE
AFFAIRES

 RES AMIRA II N°22 PRINCE
 MY(ABDELLAH(MARRAKECH( ،

40000،(MARRAKECH(MAROC
)فرع)) املغرب) كون�سي  �سي  (2 في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إقامة) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
22)شالع موالي عبدهللا)) 2)لقم) أميرة)

- 80000)مراكش املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

130881
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)في)2)�سي)

كون�سي املغرب))فرع).
التأمين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البحري أو ال3ري لشغل شخص واحد)

أو أكثر))س سال)
وجدولة) الدلاسة  متابعة  بيع 

املشروع العقالي.

إقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
22)شالع موالي عبدهللا)) 2)لقم) أميرة)

- 80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة أبرازافا  اتونة عنوانه)ا))
8)شالع باميي)09380)فيرنيول فرنسا.
عنوانه)ا)) عالء) العلوي  السيد 
 80000   36 االوداية لقم) (1 املسيرة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عالء) العلوي  السيد 
 80000   36 االوداية لقم) (1 املسيرة)

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181205.
855I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

AZOUI LI AL AALAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شالع سيدي مح د ، 15000، 
الخ يسات املغرب

AZOUI LI AL AALAF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 19 

زنقة ابن ونان حي الوحدة  - 15000 
الخ يسات املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.28879
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 يونيو) (13 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 AZOUI LI الوحيد) الشريك  ذات 
 80.000 مبلغ لأس الها) ( (AL AALAF
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم)
(- ( الوحدة) حي  ونان  ابن  زنقة  (19
الخ يسات املغرب نتيجة ل) (15000

:)ازمة القطاع.
 19 و حدد مقر التصفية ب لقم)
زنقة ابن ونان حي الوحدة))-)15000 

الخ يسات املغرب.)
و عين:

و) الزاوي  ( هللا) عبد  السيد)ة))
19)زنقة ابن ونان حي) عنوانه)ا))لقم)
الخ يسات املغرب) (15000 ( الوحدة)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاليخ) ( بالخ يسات) االبتدائية 

غشت)2022)تحت لقم)326.

856I

CONSULTING(&(FICO(FES(sarl

.société INTRADIV sarl A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CONSULTING & FICO(FES(sarl
 N°1 IMM. 9 AVENUE(IMAM(ALI
V.N. FES ، 30000، FES(MAROC
  .société INTRADIV sarl A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 238 
 BIS(BLOC(A(HAY(ZOUAGHA -

.30000 FES(MAROC
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.39.899

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 نون3ر) (01 املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
BOUANANE AZZEDDINE)ك سير)

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)6003/2022.

857I

ASMAA MEDIA GROUP

YASSIR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شالع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال3رنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

YASSIR IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
صهيب الرومي بلوك 39 لقم 20 

سيدي ال3رنو�سي  - - البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
588231

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 YASSIR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقالي.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 20 لقم) (39 بلوك) الرومي  صهيب 
سيدي ال3رنو�سي))-)-)البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: ( بكالي) مح د  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بكالي  مح د  السيد 
بني) (10 لقم) الثاني  الحسن  ساحة 

يخلف))-)املح دية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بكالي  مح د  السيد 
بني) (10 لقم) الثاني  الحسن  ساحة 

يخلف))-)املح دية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يونيو)2022)تحت لقم)22237.
858I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

ATELIER 19
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

218 شالع إبن سينا ، 20210، الدال 
البيضاء املغرب

ATELIER 19 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 218 شالع 
إبن سينا - 20210 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

810019
 26 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2018 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER 19
التجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتصدير) واالستيراد  والوساطة 
املنسوجات) أنواع  وج يع  لل البس 

واملالبس الجلدية.

عنوان املقر االجت اعي):)218)شالع)
البيضاء) الدال  (20210 (- سينا) إبن 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 Tanguy, Florent, Gérard(السيد
 DU BOISBERRANGER :  300

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيدة أس اء)البولقادي):))700 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 Tanguy, Florent, Gérard(السيد
عنوانه)ا)) (DU BOISBERRANGER
زنقة مح ود تي ول إقامة لوافد) (17
الدال) (20000   2 الطابق) (6 شقة) (2

البيضاء)املغرب.
البولقادي) أس اء) السيدة 
 383 فيال) لسول  غولف  عنوانه)ا))
بوسكولة) ( (20000 املدينة الخضراء)

النواصر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 Tanguy, Florent, Gérard(السيد
عنوانه)ا)) (DU BOISBERRANGER
زنقة مح ود تي ول إقامة لوافد) (17
الدال) (20000   2 الطابق) (6 شقة) (2

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاليخ) ( البيضاء) بالدال  التجالية 

تحت لقم)-.
859I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

AK ECOM TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

218 شالع إبن سينا ، 20210، الدال 
البيضاء املغرب

AK ECOM TRADING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 218 شالع 

إبن سينا - 20210 املغرب  املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.883563

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 شتن3ر) (05 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 AK ECOM الوحيد) الشريك  ذات 

TRADING))مبلغ لأس الها)100.000 

 218 دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي)

املغرب)) (20210 (- سينا) إبن  شالع 

الشريك) قرال  (: ل) نتيجة  ( املغرب)

الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب)218)شالع)

البيضاء)) الدال  ( (20210 (- إبن سينا)

املغرب.)

و عين:

أطاف) ( ( أطاف) ك ال  السيد)ة))

  N°38 Allée De Lully ( و عنوانه)ا))

 Serres  68121  Castet  France

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)881809.

860I

FICOB((مكتب املحاسبة

JIHANE PRODENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة اي ان, شقة 8، شالع موالي 

ادليس االول, املسيرة 1, ت الة ، 

10000، ت الة املغرب

JIHANE PRODENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

املزود لقم 8 سيدي بلقاس 

تالودانت - 83000 تالودانت 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.6769

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 أكتوار) (31 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 JIHANE الوحيد) الشريك  ذات 

PRODENT))مبلغ لأس الها)100.000 

اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 

بلقاس) سيدي  (8 لقم) املزود  تجزئة 

تالودانت)-)83000)تالودانت املغرب)

نتيجة ل):)عجز مالي.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املزود لقم)8)سيدي بلقاس تالودانت)

- 83000)تالودانت املغرب.)

و عين:

السيد)ة))جهان))حن و عنوانه)ا))

 83000 23)جنان العبوبي تالودانت)

)ة)) ك صفي) املغرب  تالودانت 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ) ( بتالودانت) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)713.

861I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

تاف تاف كنستريكسيو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND

BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER

INDUSTRIEL, RESIDENCE
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 NOUR 5, 1ER(ETAGE(BUREAU
 N°34A(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
تاف تاف كنستريكسيو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة نول 
5 املكتب لقم 32/ب : 26 حسب 
الترقيم الجديد الطابق 5 الشالع 
حسن 2 مراكش - 80000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130513

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
تاف) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

تاف كنستريكسيو.
-مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ملختلف االشغال البناء
-تاجر

-وكالة للعقالات
اقامة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
نول)5)املكتب لقم)32/ب):)26)حسب)
الشالع) (5 الطابق) الجديد  الترقيم 
مراكش) (80000 (- مراكش) (2 حسن)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
كريبون) مح د  فريد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.
(: كريبون) مح د  فريد  السيد 

1.000)بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

كريبون) مح د  فريد  السيد 
 2 فيالج) النخيل  اقامة  عنوانه)ا))
النخيل الش الي) (8 لقم) (2 ع الة ب)

مراكش)80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
كريبون) مح د  فريد  السيد 
 2 فيالج) النخيل  اقامة  عنوانه)ا))
النخيل الش الي) (8 لقم) (2 ع الة ب)

مراكش)80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181289.
862I

RAISON CONSEIL

STE ANAS AL FILALI
إعالن متعدد القرالات

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
STE ANAS AL FILALI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: بلوك د 
لقم 8 زواغة العليا طريق بنسودة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.28809

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)25)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
عبد) السيد  تفويت)صدقة)) مايلي:)
100)حصة اجت اعية) هللا الح داني)
حصة لفائدة السيد) (100 من أصل)
الرح ان.تفويت)) عبد  الح داني 
الح داني200  نزهة  السيدة  (( هبة)
 800 أصل) من  اجت اعية  حصة 
الح داني) السيد  لفائدة  حصة 
السيد) هبة)) الرح ان.تفويت)) عبد 
الح داني مح د)80)حصة اجت اعية)
حصة لفائدة السيد) (100 من أصل)
الح داني عبد املجيد و تفويت))بيع)
حصة) (60 مح د) الح داني  السيد 

حصة) (100 أصل) من  اجت اعية 
لفائدة السيد الح داني ع ر

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 لقم) بند 
عبد) الح داني  السيد  مايلي:)
80000.00دلهم. ي تلك) الرح ان 
املجيد) عبد  الح داني  السيد 
الح داني) ،السيد  50000.00دلهم)
السيدة) و  ع ر50000.00دلهم 

الح داني نزهة)20000.00دلهم.
بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
الرح ان) عبد  الح داني  السيد 
حصة.السيد الح داني) (800 ي تلك)
،السيد) حصة) (500 املجيد) عبد 
الح داني ع ر)500)حصة و السيدة)

الح داني نزهة)200حصة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)6008.
863I

kci building sarl

 SOCIETE GLOBALIA
 GESTION LOCATIVE SARL

AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kci building sarl
شالع الي ن اقامة الشاطئ لقم 
10 الطابق 8 لقم 11 - طنجة 
 residence oulmas n°18

complexe(hassani 3 gzenaya-
tanger، 90000، d427476 املغرب
 SOCIETE GLOBALIA GESTION
LOCATIVE SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

الي ن إقامة الشاطئ لقم 10 الطابق 
الرابع لقم 11  طنجة - 90100 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
129707

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE GLOBALIA GESTION

.LOCATIVE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):))شراء)وايع)

وتأجير العقالات واملباني واأللا�سي،
)أشغال البناء)بكل أنواعه.

اإلنعاش العقالي..........
بج يع) القيام  عامة،) بصفة 
العقالية،) املنقولة،) الع ليات 
التجالية،) املالية،) الصناعية،)
االجت اعي) للهدف  املطابقة  وغيرها 
للشركة واملرتبطة بصفة مباشرة أو)
غير مباشرة بكل أو بعض الع ليات)
السالفة الذكر أو التي من طبيعتها أن)

تساعد وتساهم في تطول الشركة.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الي ن إقامة الشاطئ لقم)10)الطابق)
الرابع لقم)11))طنجة)-)90100)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
البلغيتي) الهاشمي  السيد  السيد 
موالي نع ان)):))1.000)حصة بقي ة)

100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
البلغيتي) الهاشمي  السيد  السيد 
ع الة) عنوانه)ا)) ( نع ان) موالي 
اقامة) (9 مج وعة) لقم2) ميسيول 

الصباح))90100)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
البلغيتي) الهاشمي  السيد  السيد 
ع الة) عنوانه)ا)) ( نع ان) موالي 
اقامة) (9 مج وعة) لقم2) ميسيول 

الصباح)90100)طنجة املغرب
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)8802.

868I

OUTSOURCING ADVISORY

ARRAKIS PRODUCTION
إعالن متعدد القرالات

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE(AIT(OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC

  ARRAKIS PRODUCTION

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 96 

بوليفالد أنفا الطابق 9 شقة 91 ، 

إقامة لو برنت بس دنفا - 20000 

الدال البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.520511

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)05)غشت)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 

االكتتاب) التنازل عن حقوق  مايلي:)

التفضيلية لزيادة لأس املال لصالح)

قرلت) الحوتي.) أسامة  السيد 

الج عية الع ومية لل ساه ين زيادة)

10.000)دلهم) لأس مال الشركة من)

دلهم من  الل إنشاء) (510.000 إلى)

100)دلهم) 5000)سهم جديد بقي ة)

املطالبات) من  الل تعويض بعض 

على) الدفع  واملستحقة  السائلة 

الشركة التي تظهر في تاليخ اإلغالق)،)

بقي ة)500.000.00)دلهم.

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

مح د) للسيد  الفعلية  االستقالة 

عبدو الوالي))من إدالة الشركة وتعيين)

وحيًدا) مديًرا  حوتي  اسامة  السيد 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

 :mois_7@@(15@@(6(بند لقم

الذي ينص على مايلي:)إعادة صياغة)

وتحديث واعت اد األنظ ة في شكلها)

الجديد

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)837119.

865I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

شركة أوميكا لوكس سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV(DES(FAR

 MEKNES(VN ، 50000، MEKNES

MAROC

شركة أوميكا لوكس سيرفيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 107 غ 

لياض اس اعلية ت/غس مكناس     

- 50000 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.51501

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)21)شتن3ر)2022)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 

ت/غس) اس اعلية  لياض  غ  (107»

مكناس)))))-)50000)مكناس املغرب»)

إلى)«محل لقم)8)تجزئة م3روكة طريق)

مكناس)) (50000 (- مكناس) أكولاي 

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

03)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب كناس)

2022)تحت لقم)3577.

866I

excofi

D.T.B.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 ع الة لحبابي شالع الجوالن 

ليدو فاس ، 31000، فاس املغرب
D.T.B.L شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل لقم 
2 الطابق االل�سي لقم 151-150 

تجزئة العن3رة 1 س1 فاس  - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74389

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.D.T.B.L
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير)//)التجالة.
املحل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم)2)الطابق االل�سي لقم)150-151 
تجزئة العن3رة)1)س1)فاس))-)30000 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد الع راني بوشتى)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الع راني بوشتى عنوانه)ا))
مركز بوشابل بوشابل القرية تاونات)

34072)تاونات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الع راني بوشتى عنوانه)ا))
مركز بوشابل بوشابل القرية تاونات)

34072)تاونات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8893.
867I

AFC PARTENAIRE

HORE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(maroc
HORE SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال بن 
يعقوب 1 السعادة مراكش مراكش 

80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130271

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 HORE(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SERVICE
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو تشييدية
كهرااء

السباكة
البستنة واملناظر الطبيعية
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استيراد وتصدير.
دوال بن) (: عنوان املقر االجت اعي)
السعادة مراكش مراكش) (1 يعقوب)

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد ح زة ايت الحر)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ح زة ايت الحر عنوانه)ا))
السعادة مراكش) (1 دوال بن يعقوب)

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ح زة ايت الحر عنوانه)ا))
السعادة مراكش) (1 دوال بن يعقوب)

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)180958.
868I

AFC PARTENAIRE

 AZDDOUI IMMOBILIER
PRESTIGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(maroc

 AZDDOUI IMMOBILIER
PRESTIGE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي  مركز 
أع ال زنيت شالع مسلم تقسيم 
بكالالطابق الثالث شقة لقم 18 

باب دكالة مراكش مراكش 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130333

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 AZDDOUI IMMOBILIER

.PRESTIGE
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي
إدالة تأجير العقالات

استيراد و تصدير
 دمات االستقبال واإللشاد

و�سي البناء.
مركز) ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تقسيم) مسلم  شالع  زنيت  أع ال 
 18 لقم) شقة  الثالث  بكالالطابق 
 80000 مراكش) مراكش  دكالة  باب 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ازديو) حسن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ازديو  حسن  السيد 
ابواب مراكش منطقة)39)ع الة)220 
مراكش) (80000 مراكش) (12 شقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ازديو  حسن  السيد 
ابواب مراكش منطقة)39)ع الة)220 
مراكش) (80000 مراكش) (12 شقة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181035.
869I

AFC PARTENAIRE

RICARDO ALTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(maroc
RICARDO ALTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
االع ال زنيت شالع مسلم تقسيم 
بكالالطابق الثالث شقة لقم 18 

باب دكالة مراكش مراكش 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130329

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RICARDO ALTO
غرض الشركة بإيجاز):)متنوعة أو)

أع ال البناء
نجالة

التص يم الدا لي والخالجي
إنشاء)وتجالة املصنوعات اليدوية

استيراد وتصدير.
مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
تقسيم) مسلم  شالع  زنيت  االع ال 
 18 لقم) شقة  الثالث  بكالالطابق 
 80000 مراكش) مراكش  دكالة  باب 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد نول الدين شوكود):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

شوكود) الدين  نول  السيد 
 50 لقم) اوغندا  زنقة  عنوانه)ا))

تابريكت سال)80000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

شوكود) الدين  نول  السيد 
 50 لقم) اوغندا  زنقة  عنوانه)ا))

تابريكت سال)80000)مراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181033.

870I

PIGNUS WINGS

PIGNUS WINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

PIGNUS WINGS

الرح ة بلوك 9 الطابق السفلي 

مخزن لقم 5 الدال البيضاء- املغرب 

، 27223، الدال البيضاء املغرب

PIGNUS WINGS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 

 ERRAHMA(ILOT 9 IMM 8 RDC

 MAGASIN(N°5 CASABLANCA -

27223 الدال البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.476693

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تقرل حل) (2022 نون3ر) (10 املؤلخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  PIGNUS WINGS الشريك الوحيد)

مبلغ لأس الها)10.000)دلهم وعنوان)

 ERRAHMA ILOT مقرها اإلجت اعي)
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 9 IMM 8 RDC MAGASIN N°5

الدال) (CASABLANCA( -( 27223

وقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

النشاط.

ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 ERRAHMA ILOT 9 IMM 8 RDC

  MAGASIN N°5 CASABLANCA -

27223)الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) اكريران  ( كلثوم) ام  السيد)ة))
عنوانه)ا))العنوان)8)زنقة شالة ط)8 

 20100 ( 5)حي لاسين البيضاء) شقة)

)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدال 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882565.

871I

COFISAM

SECUZER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

COFISAM

ع الة 65,  الطابق االول  تجزئة  

مسرول 1 شالع الحسن الثاني ، 

12000، ت الة املغرب

SECUZER SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة لقم 

8 زنقة اكل ان سيدي علي اكدال - 

10080 الرااط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.156523

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)08)أكتوار)2022)تم تعيين)

مسير جديد للشركة السيد)ة))زليوح)

سعيد ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (18 بتاليخ) ( التجالية بالرااط)

2022)تحت لقم)7953.
872I

STE PUERTO MOROCCO FRIEGHT SARL 

STE TRADING LOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TRADING LOG SARL
الشركة املحاسبة الك3رى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 
املروة الطابق االول لقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
STE TRADING LOG شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 07 شالع 

عراق ع الة صفا و املروة طابق 
8 لقم 29 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.89233

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 أكتوار) (21 في) املؤلخ 

املصادقة على):
ك الا سنطوز) )ة)) تفويت السيد)
من) اجت اعية  حصة  (1.225 جليو)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.500 أصل)
أكتوار) (21 سلي اني بتاليخ) ملياء) )ة))

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259116.
873I

louardi compta

ARCHI CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
لقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

لقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
30000، فاس املغرب

ARCHI CLUB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
القيروان النرجس ا زنقة بئر كندوز 

الرقم 23 فاس - 30070 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74345

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ARCHI(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.CLUB
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدليب
اشغال البناء)و اشغال عامة.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
بئر كندوز) ا زنقة  النرجس  القيروان 
فاس) (30070 (- فاس) (23 الرقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
مدغري) علوي  عث ان  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (500   :

للحصة.
 500 ( (: السيد يوسف التل ساني)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مدغري) علوي  عث ان  السيد 
شالع) امللكي  الدلك  ثكنة  عنوانه)ا))
مح د القري م ج فاس)30000)فاس)

املغرب.
التل ساني) يوسف  السيد 
دلب الدباغ بولجوع) ( (32 عنوانه)ا))

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

مدغري) علوي  عث ان  السيد 
شالع) امللكي  الدلك  ثكنة  عنوانه)ا))
مح د القري م ج فاس)30000)فاس))

املغرب
التل ساني) يوسف  السيد 
دلب الدباغ بولجوع) ( (32 عنوانه)ا))

فاس)30000)فاس))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5779.

874I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

LA MAISON DU REGARD
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LA MAISON DU REGARD

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 55 ع الة 
جكال شالع مح د الخامس الشقة 

33 الطابق الخامس - 80000 
مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.69057
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)29)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 100.00 بقي ة) حصص  (10 تفويت)
طرف)) من  الواحدة  للحصة  دلهم 
لصالح) ( (MANDINE DUBERN

SABRINA BENSETTI(السيدة
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
مراكش) الى  االجت اعي  املقر  تحويل 
الحي الشتوي زنقة عبد املالك الطابق)

األول مد ل الع الة ب الشقة)15
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ش.م.م) من  القانوني  الشكل  تغيير 

بشريك وحيد الى ش.م.م)
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
مراكش الحي) (: حدد املقر االجت اعي)
الطابق) املالك  عبد  زنقة  الشتوي 

األول مد ل الع الة ب الشقة)15
على) ينص  الذي  (:7 لقم) بند 
في) الرأس ال االجت اعي حدد  مايلي:)
 100 الى) مقس ة  دلهم  (10000.00
بالشكل) مقس ة  ( اجت اعية) حصة 
 MANDINE DUBERN (- ( التالي)
 SABRINA (- اجت اعية) حصة  (90

BENSETTI  10)حصص اجت اعية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (02 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181028.
875I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

MEGDOUL IMMOBILIER
إعالن متعدد القرالات

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MEGDOUL IMMOBILIER

«شركة  املساه ة»
وعنوان مقرها االجت اعي: الحي 

الصناعي - - الصويرة املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.8111

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)20)يونيو)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير))التس ية االجت اعية))بالتس ية))

»MEGDOUL IMMOBILIER»
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ب نعش) االجت اعي  النشاط  تغيير 

عقالي
على) ينص  الذي  (:3 لقم) قرال 
من) القانوني  الشكل  تغيير  مايلي:)
شركة املساه ة الى شركة محدودة)

املسؤولية

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد أبالي موالي ع ر ك سير)

وحيد
قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
االمضاء)االجت اعي من طرف ا لسيد)
والسيد) ( ك سير) ع ر  موالي  أبالي 
مع) كشريك  الجليل  عبد  أبالي 

االمضاء)املنفصل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
التالية) التس ية  تأ د  الشركة 

  »MEGDOUL IMMOBILIER»
بند لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

نشاط الشركة):)االنعاش العقالي
على) ينص  الذي  (:12 لقم) بند 
عين السيد أبالي موالي ع ر) مايلي:)
ملدة غير محدودة مع) ( ك سير وحيد)
السيد) لل سير  املنفصل  االمضاء)
السيد) والشريك  ع ر  موالي  أبالي 

أبالي عبد الجليل
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181218.
876I

FID PME

JAOUHARA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FID PME
68 شالع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت الة ، 12020، ت الة املغرب
JAOUHARA MARBRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي سكيك ة 
تجزءة عبابو لقم 12 محل لقم س6 

ت الة - 12000 ت الة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.129321

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (10 املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (JAOUHARA MARBRE

وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
تجزءة) سكيك ة  اإلجت اعي  مقرها 
ت الة) محل لقم س6) (12 عبابو لقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  ت الة  (12000  -

املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب سكيك ة)
12)محل لقم س6  تجزءة عبابو لقم)

ت الة املغرب)12000)ت الة املغرب.)
و عين:

و) الرح اوي  ( ( نزهة) السيد)ة))
عنوانه)ا))ت الة)12000)ت الة املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)سكيك ة تجزءة)

عبابو لقم)12)محل لقم س6)ت الة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بت الة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)9281.
877I

SAIFI KHALID

ART DESIGN KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAIFI KHALID
 RESIDENCE ALKAWTAR IMM

 L68 NR 7 SIDI(MOUMEN
 CASABLANCA، 20630،
CASABLANCA MAROC

ART DESIGN KITCHEN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 تجزئة 
االمان لقم 5 الطابق االول م س 8 
عين السبع - 20250 الدالالبيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561703

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 ART (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DESIGN KITCHEN

اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجالة.

تجزئة) (1 (: عنوان املقر االجت اعي)

 8 الطابق االول م س) (5 االمان لقم)

الدالالبيضاء)) (20250 (- السبع) عين 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لايزي) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) لايزي  مح د  السيد 

 2 الطابق) (2803 بقعة) (1 الشطر)

 29008 الهراويين) الع ران  تجزئة 

الدالالبيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) لايزي  مح د  السيد 

 2 الطابق) (2803 بقعة) (1 الشطر)

  29008 الهراويين) الع ران  تجزئة 

 2 الطابق) (2803 بقعة) (1 الشطر)

 1 الشطر) ( تجزئة الع ران الهراويين)

بقعة)2803)الطابق)2)تجزئة الع ران)

الهراويين

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885805.

878I
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socomif sarl

SBOU LINE
شركة التضامن
تفويت حصص

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع الة 35 شقة 

لقم 2 ، 18005، القنيطرة املغرب
SBOU LINE شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
229 لقم 69 مج وعة 05 القنيطرة 

18000 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.48871

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن3ر) (09 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))مح د بيا))200 
 5.000 أصل) من  اجت اعية  حصة 
حنان)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوليدام بتاليخ)09)شتن3ر)2022.
تفويت السيد))ة)))عادل الواعري)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (200
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000
شتن3ر) (09 بتاليخ) بوليدام  ( حنان)

.2022
)مصطفى دلاز) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (200
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000
شتن3ر) (09 بتاليخ) بوليدام  ( حنان)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)8509.
879I

****

BEST QUAD AGAFAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شقة لقم 3 الطابق االل�سي اقامة 
املنالة 2 شالع مح د 6 كليز ، 

80000، مراكش املغرب
BEST QUAD AGAFAY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي محل لقم 
2 دوال أيت داوود ج اعة أكفاي 
دائرة األوداية - 80000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130565

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 BEST (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.QUAD AGAFAY
([ كراء) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

كواد،)باجي،)ج ال’)االحصنة...الخ)
*)مطعم.

عنوان املقر االجت اعي):)محل لقم)
2)دوال أيت داوود ج اعة أكفاي دائرة)

األوداية)-)80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
العرساوي) بوج عة  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العرساوي) بوج عة  السيد 
ايت) اكفاي  امليلح  دوال  عنوانه)ا))

اي ول)80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
العرساوي) بوج عة  السيد 
ايت) اكفاي  امليلح  دوال  عنوانه)ا))

اي ول)80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181298.

880I

STE PUERTO MOROCCO FRIEGHT SARL 

 STE PUERTO MOROCCO
FRIEGHT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE PUERTO MOROCCO
FRIEGHT SARL

الشركة املحاسبة الك3رى ف.ا.م 
ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 
املروة الطابق االول لقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 STE PUERTO MOROCCO
FRIEGHT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 شالع 
عراق ع الة صفا و املروة طابق 

3 لقم 27 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
132047

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 PUERTO MOROCCO FRIEGHT

.SARL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و  الج) الوطني  تراب  دا ل  بضائع 

املغرب.
شالع) (7 (: عنوان املقر االجت اعي)
عراق ع الة صفا و املروة طابق)3)لقم)

27)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة جهاد نجاح):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد عبد هللا الصبيح)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

500)بقي ة) (: السيدة جهاد نجاح)
100)دلهم.

 500 (: الصبيح) هللا  عبد  السيد 
بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نجاح  جهاد  السيدة 
عين الحياني زنقة)18)لقم)28)طنجة)

90000)طنجة املغرب.
السيد عبد هللا الصبيح عنوانه)ا))
حي البوغاز زنقة العربي اح د البناي)
لقم)20)طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نجاح  جهاد  السيدة 
عين الحياني زنقة)18)لقم)28)طنجة)

90000)طنجة املغرب
السيد عبد هللا الصبيح عنوانه)ا))
حي البوغاز زنقة العربي اح د البناي)
لقم)20)طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259287.
881I

ائت ائية املحاسبة

Ste R.T.M immobilière
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائت ائية املحاسبة
شالع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط لقم 18 ، 90000، طنجة 

املغرب
Ste R.T.M immobilière شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي اس اعيل 18 اقامة موالي 
اس اعيل الطابق 3 لقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

132013
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 Ste (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.R.T.M immobilière

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

موالي) اقامة  (18 اس اعيل) موالي 
 90000 - 9 3)لقم) اس اعيل الطابق)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد تشام ابراهيم):))350)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 300 ( (: فاط ة) بوييع  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 115 ( (: مصطفى) املهاجر  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد املهاجر مح د):))115)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة املهاجر سامية):))60)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد املهاجر سعيد):))60)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابراهيم  تشام  السيد 

ابن) شالع  (2 سي3رونول) تجزئة  (8

الخطيب)30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) فاط ة  بوييع  السيدة 

36)شالع أبي الحسن الشادلي اقامة)

 90000  31 شقة) (6 طابق) (1 الدالية)

طنجة املغرب.

السيد املهاجر مصطفى عنوانه)ا))

الهدى) اقامة  امللكي  الجيش  شالع 

تطوان) (93000  8 شقة) (8 الطابق)

املغرب.

عنوانه)ا)) مح د  املهاجر  السيد 

نبيلة) اقامة  امللكي  الجيش  شالع 

تطوان) (93000  7 شقة) (3 الطابق)

املغرب.

السيدة املهاجر سامية عنوانه)ا))
الدوحة) اقامة  امللكي  الجيش  شالع 
تطوان) (93000  20 شقة) (7 الطابق)

املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  املهاجر  السيد 

هولندا)1102)أمستردام هولندا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهاجر مصطفى عنوانه)ا))
الهدى) اقامة  امللكي  الجيش  شالع 
تطوان) (93000  8 شقة) (8 الطابق)

املغرب
عنوانه)ا)) مح د  املهاجر  السيد 
نبيلة) اقامة  امللكي  الجيش  شالع 
تطوان) (93000  7 شقة) (3 الطابق)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259282.
882I

BCMF

اليكترونيك فالش طوباكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة ع الة ث ان نخالت 
لقم الشقة 1 كليز مراكش، 80000، 

مراكش املغرب
اليكترونيك فالش طوااكو شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
موالي الحسن االول ع الة سيبام 

بلوك س الطابق 8 لقم 10 - 80000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130567

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

اليكترونيك فالش طوااكو.

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بيع)

السجائر االلكترونية ولوازمها

التصدير و االستراد.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

سيبام) ع الة  االول  الحسن  موالي 
بلوك س الطابق)8)لقم)10 - 80000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

مح د) الرح ن  عبد  السيد 

 1.000 ( (: الشيخ) )الشيخ مصطفى))

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مح د) الرح ن  عبد  السيد 

الشيخ عنوانه)ا)) )الشيخ مصطفى))

ع ان)99250)ع ان االلدن.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

مح د) الرح ن  عبد  السيد 

الشيخ عنوانه)ا)) )الشيخ مصطفى))

ع ان)99250)ع ان االلدن

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181299.

883I

KONICHIWA TRANS

KONICHIWA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KONICHIWA TRANS

حي الوالء الع الة 18 الشقة لقم 

1 سيدي مومن الدال البيضاء ، 

20630، الدال البيضاء املغرب

KONICHIWA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الوالء 
الع الة 18 الشقة لقم 1 سيدي 

مومن الدال البيضاء - 20630 الدال 
البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.521177
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)27)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 KONICHIWA الوحيد) الشريك 
 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (TRANS
اإلجت اعي حي) دلهم وعنوان مقرها 
 1 لقم) الشقة  (18 الع الة) الوالء)
سيدي مومن الدال البيضاء)-)20630 
((: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدال 

املنافسة التي تواجهها الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي الوالء)
سيدي) (1 لقم) الشقة  (18 الع الة)
الدال) (20630 (- مومن الدال البيضاء)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))سعيد)))ديان و عنوانه)ا))
 55 لقم) (22 بلوك) عت ان  سيدي 
20630)الدال البيضاء) الدال البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885523.
888I

BUMACOF SARL

NFDA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUMACOF SARL
355شالع مح د الخامس الطابق 
8لقم 57، 20300، الدال البيضاء 

امل لكة املغراية
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NFDA BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
سومية ع الة 82 ط2 الرقم8 حي 
بامليي - 20232 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561779

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 NFDA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.BUILDING
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقالي.
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
حي) الرقم8) ط2) (82 ع الة) سومية 
بامليي)-)20232)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة بلحسن دنيا):))900)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 100 ( (: اح د) بلحسن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) دنيا  بلحسن  السيدة 
كازا كرين تاون الو)22)فيال86)املدينة)
البيضاء) الدال  (27182 الخضراء)

امل لكة املغراية.
عنوانه)ا)) اح د  بلحسن  السيد 
مولوايخو) حي  توزين  بني  زنقة  (33

32000))الحسي ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) دنيا  بلحسن  السيدة 
كازا كرين تاون الو)22)فيال86)املدينة)
الخضر)27182)الدال البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) اح د  بلحسن  السيد 

مولوايخو) حي  توزين  بني  زنقة  (33

32000))الحسي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885680.

885I

Advance Center

 Evidence Based Practice
Health Training

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

 Evidence Based Practice Health

Training شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي فيال 9ك8 
زنقة النجد حي الرياض - 10100 

الرااط  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

163911

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

 Evidence Based Practice Health

.Training

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التدليب املست ر))

-2)الحدث

-3)التفاوض.

عنوان املقر االجت اعي):)فيال)9ك8 
 10100 (- الرياض) حي  النجد  زنقة 

الرااط))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد يونس ازمول):))380)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد حسن بدعة):))330)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

البوزكراوي) اس اعيل  السيد 
 100 بقي ة) حصة  (330 ( (: العلوي)

دلهم للحصة.
بقي ة) (380 (: السيد يونس ازمول)

100)دلهم.
بقي ة) (330 (: السيد حسن بدعة)

100)دلهم.
البوزكراوي) اس اعيل  السيد 

العلوي):)330)بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ازمول  يونس  السيد 
اقامة) ب  (5 لقم) الع الة  (17 الرقم)

النول)12050))الصخيرات املغرب.
ج) السيد حسن بدعة عنوانه)ا))
 10120 ( ح ي م) (210 لقم) (1 امل) (5

الرااط املغرب.
البوزكراوي) اس اعيل  السيد 
الشريف) تجزئة  عنوانه)ا)) العلوي 
 11000 ( 03)احسين) 05)شقة) ع الة)

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الطيب) ابن  ح زة  ( السيد)
حي املغرب العربي الع الة) عنوانه)ا))
اقامة) (11 املج وعة) (3 الشقة) (8

الفردوس))766019)ت الة املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)129147.
886I

موثقة

 AFRICAN SEAFOOD
ALLIANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثقة
زاوية شالع القدس و شالع أبو بكر 

القادلي إقامة التعاون الطابق 

الرابع سيدي معروف الدال البيضاء 
، 20333، الدال البيضاء املغرب

 AFRICAN SEAFOOD ALLIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زنقة 
سالية بن زنيم الطابق 3 الشقة 

3 النخيل - 20280 الدال البيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561497

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.AFRICAN SEAFOOD ALLIANCE

إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
وإمتالك واستئجال أي سفينة صيد)

ساحلية أو بحرية.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجت اعي)
الشقة) (3 الطابق) زنيم  بن  سالية 
البيضاء)) الدال  (20280 (- النخيل) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيدة دنيا أكناو)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد طالق ازعاج):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ازعاج  طالق  السيد 
185)شالع ولي العهد))20000)طنجة))

املغرب.
 7 عنوانه)ا)) أكناو  دنيا  السيدة 
شالع الكندي))20280)الدال البيضاء))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
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 7 عنوانه)ا)) أكناو  دنيا  السيدة 
شالع الكندي))20280)الدال البيضاء))

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845272.
887I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE SELEPHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شالع مح د الزلقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 
املغرب

STE SELEPHARM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 شالع 

االمام الشاطبي  - 30000 فاس 
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.89655
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (03 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  STE SELEPHARM الشريك الوحيد)
مبلغ لأس الها)10.000)دلهم وعنوان)
االمام) شالع  (12 اإلجت اعي) مقرها 
املغرب) فاس  (30000 (- ( الشاطبي)
نتيجة ل):)عدم تحقيق لقم معامالت.
و حدد مقر التصفية ب)12)شالع)
فاس) (30000 (- ( الشاطبي) االمام 

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد الرحيم))بن خلوف)
و عنوانه)ا))12)شالع االمام الشاطبي))
)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)12)شالع)

االمام الشاطبي)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5963.

888I

اينيڨير بال

اوميغا فلويد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

اينيڨير بال

دوال ايت الرا�سي اوليكة مراكش ، 

80000، مراكش املغرب

اوميغا فلويد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي   تجزئة 

املسال لقم 22 الحي الصناعي  - 

80100 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.93729

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)05)نون3ر)2021)تم))تحويل))

((» املقر االجت اعي الحالي للشركة من)

الحي الصناعي)) (22 تجزئة املسال لقم)

(» إلى) املغرب») مراكش  (80100  -

الشقة املشت لة على مكتب بالطابق)

األول على))اليسال)،)من محل الكائن)

)بل جاد)) (، املسال) تجزئة  ب راكش،)
مراكش)) (80100  -   .1335 لقم) (،

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

25)غشت) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)138818.

889I

IT FIDUS

HMH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IT FIDUS

 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC

HMH NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي  8 حي 

الحرية1 الطابق 2 شقة 3 شالع 

فلسطين  - 28830 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

30883

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 HMH (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)تجالة.

حي) (8 ( (: االجت اعي) املقر  عنوان 

شالع) (3 شقة) (2 الطابق) الحرية1)

فلسطين))-)28830)املح دية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 380 ( (: اليوسفي) هشام  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد مح د النجال):))330)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 330 ( (: القشتولي) ح زة  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام اليوسفي عنوانه)ا)))

 60800 ديكالوند) شالع  (81

 60800 فرنسا) بولكيريكولت 

بولكيريكولت فرنسا.

عنوانه)ا)) النجال  مح د  السيد 
حي السالم سال) (1088 لقم) (5 بلوك)

11000)سال املغرب.

السيد ح زة القشتولي عنوانه)ا))
لقم)202)القدس لعييدة سال)11000 

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام اليوسفي عنوانه)ا)))
 60800 ديكالوند) شالع  (81
 60800 فرنسا) بولكيريكولت 

بولكيريكولت فرنسا
عنوانه)ا)) النجال  مح د  السيد 
حي السالم سال) (1088 لقم) (5 بلوك)

11000)سال املغرب
السيد ح زة القشتولي عنوانه)ا))
لقم)202)القدس لعييدة سال)11000 

سال املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية))بتاليخ)15)يونيو)

2022)تحت لقم)1188.
890I

NCG EXPERTISE

 Ste INGENIERIE
 AMANAGEMENT

 CONSTRUCTION ET
COORDINATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 Ste INGENIERIE

 AMANAGEMENT
 CONSTRUCTION ET

COORDINATION SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 75  بولفاغ 
أنفا شالع   9  الطابق الثاني الشقة  

ب 108 الدال البيضاء - 20000 
الدال البيضاء املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.582819
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (20 في) املؤلخ 

املصادقة على):
صوكات) ( مهى) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (170
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
ح زة))الدباغ بتاليخ)20)شتن3ر)2022.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883118.
891I

الكوط

اركوط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

الكوط
شالع عبد الخالق الطريس لقم 28 ، 

90001، طنجة املغرب
الكوط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناعية املجد , تجزئة 769, مرآب, 
ما بين الطابقين و الطابق االول. - 

90001 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.6107

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2022 ماي) (23 املؤلخ في)
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
تجزئة) (, املجد) الصناعية  «املنطقة 
769,)مرآب,)ما بين الطابقين و الطابق)
إلى) طنجة املغرب») (90001 (- االول.)
  28 «شالع عبد الخالق الطريس لقم)

- 90001)طنجة))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (20 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)10152.
892I

GLOBAL ADVICE

ECOLE TOP MODE PRIVEE
إعالن متعدد القرالات

GLOBAL ADVICE
17 شالع باح اد طابق 8 لقم 7 ، 

20000، الدالالبيضاء املغرب
 ECOLE TOP MODE PRIVEE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

 ANGLE :وعنوان مقرها االجت اعي
 RUE KARATCHI ET FRERES

 LUGHERINI       CENTRE
 GALAXIE 3EME(ETAGE  N°3

20000 الدال البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.171181

االستثنائي) العام  الج ع  ب قت�سى 

املؤلخ في)05)غشت)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

لأس ال) وتخفيض  -1لفع  لقم) قرال 

تم لفع) الذي ينص على مايلي:) الشركة:)

و تخفيض لأس ال الشركة ب بلغ قدله)

 20.000» من) أي  دلهم») (500.000»

وكدالك) دلهم  (520.000» إلى) دلهم»)

ومن)520.000)إلى)20.000

الذي) حصص:) -2تفويت  لقم) قرال 

تفويت السيدة لايعة) ينص على مايلي:)

الع الي بوفطاس)100)حصة اجت اعية)

السيدة) لفائدة  حصة  (200 أصل) من 

برشيد العلجة)

الذي ينص) اإلستقالة:) (3- قرال لقم)

الع الي) لايعة  استقالة  مايلي:) على 

بوفطاس من))التسيير املشترك للشركة

قرال لقم)-8)تحويل الشكل القانوني:)

الذي ينص على مايلي:)تم تحويل الشكل)

ذات) «شركة  من) للشركة  القانوني 

ذات) «شركة  إلى) املحدودة») املسؤولية 

مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االجت اعي) (5- قرال لقم)

الذي ينص على مايلي:)) الحالي للشركة:)

للشركة) الحالي  االجت اعي  املقر  تحويل 

 ANGLE RUE KARATCHI ET» من)

 FRERES LUGHERINI CENTRE

 -  -  GALAXIE 3EME ETAGE

 ANGLE RUE»(الدالالبيضاء)املغرب»)إلى

 KARATCHI ET FRERES LUGHERINI

 CENTRE GALAXIE 3EME ETAGE

N°3)-)-)الدالالبيضاء)املغرب».

مقتضيات) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) (: (15- 9-  8-  7-  6-  8- بند لقم)

ينص على مايلي:)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاليخ) ( البيضاء) بالدال  التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)837795.

893I

provalues consulting

URBAN BUSINESS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune(casa، 20200،

casablanca maroc
 URBAN BUSINESS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 شالع 
الشرالدة دلب لوالة الطابق السفلي 

بولجون الدال البيضاء املغرب - 
51110 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
560061

 08 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.URBAN BUSINESS TRANS
:) دمات) بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل واللوجستيك.
10)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
الشرالدة دلب لوالة الطابق السفلي)
(- املغرب) البيضاء) الدال  بولجون 

51110)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد أنس الزهواني)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: ( الزهواني) أنس  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد أنس الزهواني)
38)زنقة دكتول لوكس دلج ب الشقة)
الدالالبيضاء) السوداء) الصخول  (2

63800))الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد أنس الزهواني)
38)زنقة دكتول لوكس دلج ب الشقة)
الدالالبيضاء) السوداء) الصخول  (2

63800))الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاليخ) ( البيضاء) بالدال  التجالية 

تحت لقم)-.
898I

LABHAR

labhar
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LABHAR
 ROUTE DE TETOUAN IMM 70

 AJDIR - ، 90000، TANGER
MAROC

labhar  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 70، طريق 
تطوان ع الة أجدير» الطابق 
األل�سي - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.18571
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) املؤلخ في)27)شتن3ر)
لبحر)) مسير جديد للشركة السيد)ة))

عبد اللطيف ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259308.
895I

LE 113 LOUNGE

LE 113 LOUNGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE 113 LOUNGE
لقم 113 تجزئة االدالسة سيدي 
معروف ، 20520، الدال البيضاء 

املغرب
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LE 113 LOUNGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 113 
تجزئة االدالسة سيدي معروف - 

20520 الدال البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.504687

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن3ر) (22 في) املؤلخ 

املصادقة على):
بوست) ايوب  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))لقية)

عياض بتاليخ)22)شتن3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)883685.

896I

الكوط

اركوط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الكوط
شالع عبد الخالق الطريس لقم 28 ، 

90001، طنجة املغرب
الكوط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الخالق الطريس لقم 28 شالع عبد 
الخالق الطريس لقم 28 90001 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.6107

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 شتن3ر) (15 في) املؤلخ 

املصادقة على):
امزيل) مح د  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجت اعية من أصل) (22.800
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (22.800
شتن3ر) (15 عبد الواحد امزيل بتاليخ)

.2022

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوار) (21 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)11839.

897I

IMMOBILIER 3000. SARL

IMMOBILIER 3000.SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

IMMOBILIER 3000. SARL
 ROUTE DE TETOUAN IMM 70

 AJDIR - ، 90000، TANGER
MAROC

IMMOBILIER 3000.SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 70، طريق 
تطوان ع الة أجدير» الطابق 
األل�سي - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.75983
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) املؤلخ في)27)شتن3ر)
لبحر)) مسير جديد للشركة السيد)ة))

عبد اللطيف ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259309.

898I

 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

CZ2COM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LE JOURNAL DES ANNONCES
 LEGALES ET APPELS D›OFFRES

((HANY COMMUNICATION
 OUAHA(ILOT(D(COMMERCES /
 MAGASIN(N° 28 CASABLANCA

ANFA، 20000 -، الدال البيضاء 
املغرب

CZ2COM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 75 شالع 
11 يناير الطابق االول الشقة 169 - 

20000 الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
555363

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CZ2COM SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
االتصاالت) وكاالت  أنشطة  -ج يع 
االتصاالت) في  واالستشالات 
ج يع) باستخدام  التسويقية 
وج يع) اإلنترنت  و اصة  الوسائط 

الوسائط التفاعلية.
وتطوير) للتواصل  نشاط  -أي 
الصحفية) والعالقات  الشراكة 
وكالة) نشاط  أي  العامة.) والعالقات 
وإنتاج) تص يم  سي ا  وال  إعالنية،)

الح الت اإلعالنية،
التص يم) إنشاء) -نشاط 
الجرافيكي وإنتاج ال3رامج والفيديو،)
أو) أو  اص  عام  حدث  أي  تنظيم 
والحفالت) العروض  مثل  تج يعي 
واملؤت رات) واألحزاب  املوسيقية 

والندوات.
عنوان املقر االجت اعي):)75)شالع)
 -  169 11)يناير الطابق االول الشقة)

20000)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيدة زينب شهيد):))100)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

100)بقي ة) (: السيدة زينب شهيد)

100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شهيد  زينب  السيدة 

3)شقة) ع الة) (2 إقامة سان سكوير)

الدالالبيضاء) (20000 بوعزة) دال  (3

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شهيد  زينب  السيدة 

3)شقة) ع الة) (2 إقامة سان سكوير)

البيضاء) الدال  (20000 بوعزة) دال  (3

املغرب

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

لوالية) لالستث ال  الجهوي  املركز 

18)سبت 3ر) الدالالبيضاء-)سطات في)

.2022

899I

achaa lahcen

REST AND DREAM
عقد تسيير حر ألصل تجالي))األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجالي

REST AND DREAM

ب قت�سى))عقد عرفي مؤلخ قي)12 

 REST AND أعطى) (2022 أكتوار)

املسجل بالسجل التجالي) (DREAM

باملحك ة التجالية ب راكش) (68693

التجالي) لألصل  الحر  التسيير  حق 

دائرة) الويدان  ج اعة  ب  الكائن 

البولدوالوالد زاير))-)81103)مراكش)

 2 ملدة) (PHV CHR لفائدة) املغرب.)

و) (2022 نون3ر) (01 من) تبتدئ  سنة 

مقابل) (2028 أكتوار) (31 في) تنتهي 

مبلغ شهري قي ته)80.000)دلهم.

900I
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MARCHICA CONSEIL

BIDPA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MARCHICA CONSEIL

88 ، شالع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظول. ، 62000، الناظول 

املغرب

BIDPA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي اجواهرة 

السفلى ازغنغان الناظول - 62652 

الناظول املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.20689

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 15)شتن3ر) املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (BIDPA

اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 

الناظول) ازغنغان  السفلى  اجواهرة 

(: الناظول املغرب نتيجة ل) (62652  -

ازمة كوفيد.

و حدد مقر التصفية ب اجواهرة)

 62652 (- الناظول) ازغنغان  السفلى 

الناظول املغرب.)

و عين:

و) بوعزاتي  ( سلي ان) السيد)ة))

اجواهرة السفلى ازغنغان) عنوانه)ا))

املغرب) الناظول  (62652 الناظول)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)8668.

901I

MARCHICA CONSEIL

MRC INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
88 ، شالع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظول. ، 62000، الناظول 
املغرب

MRC INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الوفاق، قلعية، سلوان ،الناظول - 
62702  الناظول  املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.21897
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 غشت) (01 في) املؤلخ 

املصادقة على):
املحسن)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
العوفي)10.000)حصة اجت اعية من)
السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)
يوليوز) (01 القوبعي بتاليخ) ( حياة) )ة))

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)4667.
902I

CORPORATE AUDIT GROUP

SPI KENZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
885, شالع عبد املومن، الطابق 
الخامس، لقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
SPI KENZA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 3، زنقة 

دكس ود، الطابق األول، شقة 
1، أنفا،   - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.237109
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)18)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية) ( (SPI KENZA
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
زنقة دكس ود،) (،3 مقرها اإلجت اعي)
(- ( ( أنفا،) (،1 شقة) األول،) الطابق 
الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

لتوقف النشاط.
و عين:

بوزة و عنوانه)ا)) ( ع ر) السيد)ة))
الثاني،) الطابق  االبطال،) زتقة  (،18
البيضاء) الدال  (20000   6 الشقة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)18)أكتوار)2022)وفي)3،)زنقة)
(،1 شقة) األول،) الطابق  دكس ود،)
أنفا،)))-)20000)الدال البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888958.

903I

FIDUNEL

AZO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديولي 

الطابق 3 لقم 6  الدال البيضاء ، 
20000، الدال البيضاء املغرب

AZO CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
259 لقم 55 حي موالي عبد هللا 

عين الشق - 20000 الدال البيضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.261895

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 شتن3ر) (19 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 AZO الوحيد) الشريك  ذات 
لأس الها) مبلغ  ( (CONSULTING
مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000
حي) (55 لقم) (259 زنقة) اإلجت اعي 
 20000 (- موالي عبد هللا عين الشق)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدال 

ضعف الرأس ال العامل.
و حدد مقر التصفية ب زنقة)259 
لقم)55)حي موالي عبد هللا عين الشق))

- 20153)الدال البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) اناهي  ( القادل) عبد  ( السيد)ة))
 22 فيال) تاون  كرين  كازا  عنوانه)ا))
 27182 ( بوسكولة) املدينة الخضراء)
)ة)) ك صفي) املغرب  البيضاء) الدال 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
259)لقم)55)حي موالي عبد هللا عين)

الشق
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888185.
908I

MERONI MAROC DISTRIBUTION 

 MERONI MAROC
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 MERONI MAROC
DISTRIBUTION

شالع س ية اقامة شهرزاد الطابق 
3-5 الرقم 22 النخيل ، 20380، 

الدال البيضاء املغرب
 MERONI MAROC

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
س ية اقامة اقامة شهرزاد الطابق 
3-5 الرقم 22 النخيل  - 20380 

الدال البيضاء املغرب.
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تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.279021
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (17 في) املؤلخ 

املصادقة على):
املجيد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (500 بنعيش)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة))عبد الرزاق حر بتاليخ)17)أكتوار)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885189.

905I

FIDUNEL

GA SOLUTION
إعالن متعدد القرالات

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديولي 

الطابق 3 لقم 6  الدال البيضاء ، 
20000، الدال البيضاء املغرب
GA SOLUTION «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: زاوية 

محج اللة الياقوت و زنقة العرعال 
اقامة غاليس الع الة 9 الطابق 8 
الشقة 17 - 20000 الدال البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.512551

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)19)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 850 تفويت السيد فادي اس اعيل)

حصة الى السيد يونس كويغري
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد يونس كويغري ك سير)

وحيد للشركة
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
االسا�سي) النظام  مقتضيات  تعديل 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) ( (6 بند لقم)
كويغري) يونس  السيد  اصبح  مايلي:)

ب بلغ) الشركة  لأس ال  في  مساه ا 
90.000)دلهم والسيد بلعيد كويغري)

مج وع) وهو  دلهم  (10.000 ب بلغ)
ب) يقدل  الذي  الشركة  لأس ال 

100.000)دلهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888188.

906I

MOSTACHARCOM

OJIR KAPITAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOSTACHARCOM

 BD(ZERKTOUNI(IMM 265

 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

OJIR KAPITAL INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 شالع 

زلقطوني الطابق 9 لقم 92 - 20000  

الدال البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561591

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 OJIR (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KAPITAL INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستث ال)

في االستحواذ على حصص في لؤوس)

الشركات,مستشال,املعامالت) أموال 

وتطوير) واإليجالات,اقتناء) العقالية 

املشاليع العقالية.

عنوان املقر االجت اعي):)265)شالع)
زلقطوني الطابق)9)لقم)92 - 20000  

الدال البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الايعي) زكرياء) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الايعي  زكرياء) السيد 

تجزئة ال كولين)2)فيال)82)كاليفولنيا))

20150))الدال البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الايعي  زكرياء) السيد 

تجزئة ال كولين)2)فيال)82)كاليفولنيا))

20150))الدال البيضاء))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885383.

907I

COFIJUCE

SEVAGREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFIJUCE

 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،

CASABLANCA MAROC

SEVAGREEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

ابراهيم الروداني لقم 537 حي وفيق  

- 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

17251

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SEVAGREEN
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

تجهيزات السيالات.
شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني لقم)537)حي وفيق))

- 26100)برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 380 ( (: زكرياء) عراة  بن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 330 ( (: السيد بن عراة اس اعيل)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 330 ( (: عث ان) عراة  بن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) السيد بن عراة زكرياء)
90)تجزئة زوايدة حي الرياض)26100 

برشيد املغرب.

اس اعيل) عراة  بن  السيد 

 2 طابق) وفيق  حي  (88 عنوانه)ا))

26100)برشيد املغرب.

السيد بن عراة عث ان عنوانه)ا))

90)تجزئة زوايدة حي الرياض)26100 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيد بن عراة زكرياء)

90)تجزئة زوايدة حي الرياض)26100 

برشيد املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب3رشيد) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1139.

908I



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21896

EVOLUTION CONSEIL

STE ANYAS TRVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A(N°6 1er(Etage(Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

STE ANYAS TRVEL   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املح يد 
8 اوبي االاتفاق الع الة ا1 شقة 15 

مراكش - 8000 مراكش  املغرب.
وفاة شريك

لقم التقييد في السجل التجالي 
.51709

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)25)أكتوار)2022)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك ح يد))امالح))و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الولثة  على  حصصه 

 2022 شتن3ر) (26 في) املؤلخ  اإللاثة 
بالشكل األتي):

 6 ( (، ( ( السالي) بشرى  السيد)ة))
حصة.

 11 ( (، ( ( امالح) إناس  السيد)ة))
حصة.

السيد)ة))انيا))امالح)))،))11)حصة.
 22 ( (، ( ( امالح) ( ليان) السيد)ة))

حصة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181226.
909I

ste controle balance sarl

LUX BENZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia  marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc

LUX BENZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة ا 
متجر 2 منازل الحسناوية مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57599

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 LUX (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BENZ
-تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات بدون سائق.
ع الة ا) (: عنوان املقر االجت اعي)
(- منازل الحسناوية مكناس) (2 متجر)

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: مكشرة) نعيم  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مكشرة  نعيم  السيد 
لياض الزيتون الشطر ا مكناس) (56

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
حجوي) الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا))لقم)17)دلب كرين سيدي)
اع ر مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8111.

910I

موثق

زرقطوني سانتر بارك
شركة املساه ة

تعيين مسير جديد للشركة

موثق
120 شالع موالي ادليس االول 
افامة دال موالي ادليس الطابق 

الثاني لقم 6 الدالالبيضاء ، 20500، 
الدالالبيضاء املغرب

زلقطوني سانتر بالك  شركة 
املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 
البيضاء 59 شالع زلقطوني الطابق 
السادس لقم 18 - 28810 الدال 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.542677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)05)أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد)ة))عاطل)

حسن))ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885281.

911I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

STE BDT SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE
GESTION

شالع مح د الخامس قلعة مكونة 
تنغير ، 85200، قلعة مكونة املغرب

STE BDT SOLUTIONS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
االمل قلعة مكونة  تنغير - 85200 

قلعة مكونة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

4167

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BDT SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

الخدمات االعالمية و ال3رمجية.
تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 85200 (- تنغير) ( االمل قلعة مكونة)

قلعة مكونة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اع الو) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اع الو  مح د  السيد 
تنغير) مكونة  قلعة  االمل  تجزئة 

85200)قلعة مكونة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اع الو  مح د  السيد 
 85200 مكونة) قلعة  االمل  تجزئة 

تنغير)85200)قلعة مكونة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2022)تحت لقم)-.
912I

موثق

شركة زرقطوني سانتر بارك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
120 شالع موالي ادليس االول 
افامة دال موالي ادليس الطابق 

الثاني لقم 6 الدالالبيضاء ، 20500، 
الدالالبيضاء املغرب

شركة زلقطوني سانتر بالك شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي الدال 

البيضاء 59 شالع زلقطوني الطابق 

السادس لقم 18 - 28810 الدال 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 

.347699

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 أكتوار) (05 في) املؤلخ 

املصادقة على):

تفويت شركة)))ابرال انفست)100 

 100 أصل) من  اجت اعية  حصة 

حصة لفائدة))شركة))جوميرة لودينغ)

بتاليخ)05)أكتوار)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885281.

913I

FLASH ECONOMIE

BAT ET DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

  Ste BAT ET DIVERS S.A.R.L

)محضر الج ع العام) ب قت�سى) ( ( (

  21/11/2019 ( بتاليخ) االستثنائي 

BAT ET DIVERS(((للشركة املس اة

 21 لقم) ( ب) االجت اعي  مقرها 

ع الة مرحبا)3)الدا لة اكادير،)الذي)

قرل ما يلي):)

الحل املبكر للشركة وفقا للقانون)

األسا�سي للشركة.

حدوش) لشيد  السيد  تعين 

ك صفي للشركة)

لقم) ب  التصفية  عنوان  تحديد 

21)ع الة مرحبا)3)الدا لة اكادير

اإليداع القانوني بكتابة) تم إجراء)

أكادير) التجالية  باملحك ة  الضبط 

مالس) (16 بتاليخ) (938 لقم) تحت 

 2021

918I

VUE D’EXPERTS

AMITIE TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,268

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
AMITIE TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي -55. شالع 

الزلقطوني ، فضاء الزلقطوني، 
الطابق األول لقم 3 - 20330 

الدالالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561633
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AMITIE TECH
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفحص التقني.
عنوان املقر االجت اعي):)-55.)شالع)
الزلقطوني،) فضاء) (، الزلقطوني)
 20330  -  3 لقم) األول  الطابق 

الدالالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 338 ( (: ابوالفراج) ادليس  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 333 ( (: إلياس ابوالفراج) ( السيد)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 333 ( (: العالوي) عادل  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادليس أبوالفراج عنوانه)ا)))
شالع بئر انزلان) (3 إقامة املنال شقة)

28080))الجديدة املغرب.
السيد))إلياس ابوالفراج عنوانه)ا))
-69)تجزئة الفردوس الطابق السفلي)

28080))الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)) العالوي  عادل  السيد 
-168تجزئة السعادة))28353)سيدي)

بنول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادليس أبوالفراج عنوانه)ا)))
شالع بئر انزلان) (3 إقامة املنال شقة)

28080))الجديدة املغرب
السيد))إلياس أبوالفراج عنوانه)ا))
69)-)تجزئة الفردوس الطابق السفلي)

28080))الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885382.
915I

société KIDSTECH ACADEMY SARLAU

شركة كيدز تيتش اكاديمي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 société KIDSTECH ACADEMY
SARLAU

6 شالع ديت عوا الطابق 1 لقم 5 
اكدال الرااط ، 10106، الرااط 

املغرب
شركة كيدز تيتش اكاديمي  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 6 شالع 
ديت عوا الطابق 1 لقم 5 اكدال 
الرااط - 10106 الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163683

 13 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

كيدز تيتش اكاديمي.
التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالستشالات في مجال املعلوميات.
شالع) (6 (: عنوان املقر االجت اعي)
اكدال) (5 لقم) (1 الطابق) عوا  ديت 

الرااط)-)10106)الرااط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حلوي  هدى  السيدة 
6)تجزئة بن يوسف وجدة ت الة) لقم)

12010)ت الة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حلوي  هدى  السيدة 
6)تجزئة بن يوسف وجدة ت الة) لقم)

12010)ت الة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)8497.

916I

STE BECEF SARL

STE BRIGHT KIDZ PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE BECEF SARL
 N°41 IMMEUBLE(CHAOUI

 APPT 16 RUE(ELMOUJAHID
 AYACH(VN(FES، 30000، FES

MAROC
STE BRIGHT KIDZ PRIVE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقـــم 325 

بــلــوك Z/C  تجزئة الحديقة واد 
فـــاس  واد فــاس فــاس 30000 فاس 

املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.68891
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)31)أكتوار)2022)تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد)ة))فياللي)

زهـــال))زكرياء)ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5915.

917I

KAMAR BENOUNA

HANDILOG ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 38

20160، Casablanca(MAROC
HANDILOG ش م م  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 61 شالع 

اللة الياقوت و ملتقى مصطفى 
املعاني الطابق 2 الرقم 62 - 20180 

الدالالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561627
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

HANDILOG)ش م م.
موضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب و الخالج)
الغدائية و غي) املنتجات  توزيع  (-

الغدائية)
-)الشراء)البيع االستراد الث تيل و)

االستغالل)

ج يع) الى  البضائع  ج يع  نقل  (-
الوجهات املحلية و الدولية)

سواء) اشكاله  بج يع  النقل  (-
نفسها او لع الئها)

بيع املنتجات الغدائية بالج لة) (-
غير) االستهالكية  السلع  تجالة  و 

الغدائية)
الغدائية) غير  املنتجات  تاجر  (-
املنتجات) و  الغدائية  املك الت  و 
و) التنضيف  منتجات  الغدائية 
املنتجات) و  التسويق  و  ( النضافة)

االعالنية.
61)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
مصطفى) ملتقى  و  الياقوت  اللة 
املعاني الطابق)2)الرقم)62 - 20180 

الدالالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 300.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
  HM CORPORATION(الشركة(-

1800 :)بقي ة)100)دلهم.
 EKB TRADING : 600 الشركة)

بقي ة)100)دلهم.
 LI PARTICIPATION  : الشركة)

600)بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املغرب) الشركة املغرب عنوانه)ا))

20250)الدالالبيضاء)املغرب.
  EKB TRADING الشركة)
الياقوت) اللة  شالع  (61 عنوانه)ا))
الطابق) املعاني  مصطفى  ملتقى  و 
الدالالبيضاء) (20180  62 الرقم) (2

املغرب.
  LI PARTICIPATION الشركة)
الزلقطوني) شالع  (59 عنوانه)ا))
 20250  32 الرقم) (11 الطابق)

الدالالبيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السرول) ابو  الدين  بدل  السيد 
سيدي) زنقة  ع ر  دلب  عنوانه)ا))
سطات)) (20010  1 الرقم) (3 بلعباس)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888822.

918I

Cabinet LAMRINI HADI

MADRARINAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شالع إبن سينا الناضول ، 

62000، الناضول املغرب
MADRARINAD TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسيرة 

هنو سلوان  - 62702 الناظول 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
24723

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MADRARINAD TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الوطني  الصعيد  على  البضائع 
الدولي);)نقل البضائع للحساب الغير)

;)االستيراد و التصدير.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
املسيرة هنو سلوان))-)62702)الناظول)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد املدلالي عبد الخالق):))170 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد بوهراس نول الدين):))166 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد املدلالي زهير):))166)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

حصة) (166 ( (: السيد بودو جواد)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد انييون  ليفة):))166)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

 166 ( (: الوافي) السيد بنعلي عبد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الخالق) عبد  املدلالي  السيد 
سلوان)) هنو  املسيرة  حي  عنوانه)ا))

62702)الناظول املغرب.
الدين) نول  بوهراس  السيد 
 47 سكتول مسعود بلوك) عنوانه)ا))

بوعرك)62023)الناظول املغرب.
عنوانه)ا)) زهير  املدلالي  السيد 
الناظول) (62702( حي النهضة سلوان)

املغرب.
السيد بودو جواد عنوانه)ا))شالع)
03)مالس تاهلة))35300)تازة املغرب.

عنوانه)ا)) انييون  ليفة  السيد 
 62000 بويفرول) بني  لعسالة  دوال 

الناظول املغرب.
السيد بنعلي عبد الوافي عنوانه)ا))
دوال بوهراوة بوعرك سلوان)62702 

الناظول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الخالق) عبد  املدلالي  السيد 
سلوان)) هنو  املسيرة  حي  عنوانه)ا))

62702)الناظول املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ) ( بالناضول) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)8588.
919I

fiduciaire(toudgha(conseils

شركة تجهيز ايت توخسين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(toudgha(conseils
 N° 274 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
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شركة تجهيز ايت تو سين  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال ايت 

تو سين تلمي مس رير تنغير  تنغير  

85800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

8165

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

تجهيز ايت تو سين.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب الغير.

:)دوال ايت) عنوان املقر االجت اعي)

تنغير)) ( تو سين تلمي مس رير تنغير)

85800)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مح د) لاح ان  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: مح د) لاح ان  السيد 

بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مح د  لاح ان  السيد 

حي التعاون شالع س ر فند لقم)260 

العيون))70000)العيون))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مح د  لاح ان  السيد 

حي التعاون شالع س ر فند لقم)260 

العيون)70000)العيون))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2022)تحت لقم)872.
920I

 3رة))الشرق

HR EMBALLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
 3رة  الشرق

89 شالع البكاي لهبيل اقامة لياض 
املدينة شقة لقم 3 بركان 89 شالع 
البكاي لهبيل اقامة لياض املدينة 
شقة لقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
HR EMBALLAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك د 
تجزئة كنز حي لوز احفير بركان - 

63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
8795

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 HR (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.EMBALLAGE
تغليف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم.
بلوك) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- د تجزئة كنز حي لوز احفير بركان)

63300)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 HR EMBALLAGE الشركة)
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (:  1.000

للحصة.
 1000 (: السيد عبد القادل حجي)

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد القادل حجي عنوانه)ا))
عبد) بن  مح د  زنقة  السعادة  حي 
احفير بركان) (8 الكريم الخطابي لقم)

63300)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادل حجي عنوانه)ا))
عبد) بن  مح د  زنقة  السعادة  حي 
احفير بركان) (8 الكريم الخطابي لقم)

63300)بركان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب3ركان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)588/2022.
921I

مولوكو كومبتونس اكاونت

 DUNES ET DESERT
EXPLORATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مولوكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 8 برج منالة 2 

مد ل ا شالع عبد الكريم الخطابي 
، 80000، مراكش املغرب
 DUNES ET DESERT

EXPLORATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال اوالد 

مسعود البول مراكش - 80000 
مراكش املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.28383
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
 2022 أكتوار) (01 في) املؤلخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرل 
 DUNES ET DESERT املحدودة)
لأس الها) مبلغ  ( (EXPLORATION

مقرها) وعنوان  دلهم  (417.000
البول) مسعود  اوالد  دوال  اإلجت اعي 
املغرب) مراكش  (80000 (- مراكش)

نتيجة ل):)توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب دوال اوالد)
 80000 (- مراكش) البول  مسعود 

مراكش املغرب.)
و عين:

و) ع راني  ( ( ع ر) السيد)ة))
عنوانه)ا))شالع عبد الكريم الخطابي)
مراكش) (56 لقم) السباعي  عرسة 
)ة)) 80000)مراكش املغرب ك صفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181182.
922I

FLASH ECONOMIE

HC CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HC CONSULTING  ش.م.م.ش.و          
لقم التقييد في السجل التجالي 

858255
مؤلخ) ( عرفي) ( عقد) ( ب قت�سى) (
الشريك) ( قرل) (2022/08/22
 HC ( (« ( املس اة) ( للشركة) ( الوحيد)
ذات) ( شركة) ( (« (CONSULTING
الشريك) ذات  محدودة،) مسؤولية 
دلهم) (20.000,00 لأس الها) ( الوحيد)
البيضاء،) بالدال  ( االجت اعي) مقرها 
332)شالع ابراهيم لوداني،)))الطابق)
املعاليف (- برجا) مركز  ( (12 لقم) (2 

ما يلي):)
املراجعة واملوافقة على حساب) (-

التصفية النهائية
ذمة املصفي و إعفاؤه من) إبراء) (-

مهامه
-))معاينة))إ تتام))التصفية

-))الصالحيات لإلجراءات القانونية)
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في) القانوني  اإليداع  تم  ( (
بالدالالبيضاء) التجالية  املحك ة 
لقم) تحت  يوم2022/10/18) في 

 881856
مقتطف من أجل إشهال.

923I

GHAZIR COMPTA PRO

RECEPTEUR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM(LES(PALMIERS 114

 SECTEUR 004151 3E(ETAGE
 APPRT(N°14 AV(ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

RECEPTEUR MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي املحل لقم 
08 الكائن بالياس ين 01 الع الة 
209 االزدهال  - 80000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
129829

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.RECEPTEUR MAROC
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وايع)

املعدات اإللكترونية
إصالح املعدات اإللكترونية

املحل) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم)08)الكائن بالياس ين)01)الع الة)

مراكش) (80000 (- ( االزدهال) (209
املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحوفي) عادل  السيد 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحوفي  عادل  السيد 
 80000  500 لقم) السراغنة  دوال 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحوفي  عادل  السيد 
 80000  500 لقم) السراغنة  دوال 

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أكتوار) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2022)تحت لقم)139966.

928I

COMPTAFFAIRES

 MOROCCO CHE XI
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 MOROCCO CHE XI IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 8 تجزئة 
الحرية 1 الطابق الثاني شقة 3 شالع 
فلسطين - 28800 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
31793

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCO CHE XI IMPORT

.EXPORT
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.
تجزئة) (8 (: عنوان املقر االجت اعي)
الحرية)1)الطابق الثاني شقة)3)شالع)
فلسطين)-)28800)املح دية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيدة تاج هاجر):))1.000)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة تاج هاجر عنوانه)ا))شالع)
ل) ع الة  مرموس  تجزئة  فلسطين 

شقة)1 28800)املح دية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة تاج هاجر عنوانه)ا))شالع)
ل) ع الة  مرموس  تجزئة  فلسطين 

شقة)1 28800)املح دية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)2199.
925I

 3رة))الشرق

I.Y CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرالات

 3رة  الشرق
89 شالع البكاي لهبيل اقامة لياض 
املدينة شقة لقم 3 بركان 89 شالع 
البكاي لهبيل اقامة لياض املدينة 
شقة لقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

I.Y CONSTRUCTION «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: 20 م ر 

1 زنقة مكناس حي املسيرة بركان - 

63300 بركان املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.5771

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص من السيد زوياتي)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  ياسن 
زوياتي) السيد  الى  (FA127146 لقم)

الياس الحامل للبطاقة الوطنية لقم)

FA116551

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير الحالي السيد زوياتي)

ياسن الحامل للبطاقة الوطنية لقم)

FA127146FC5474

قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوي للشركة من)

املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 

دات الشريك الوحيد الى شركة دات)

املسؤولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  6و7:) لقم) بند 

السيد) من  الحصص  تفويت  مايلي:)

للبطاقة) الحامل  ياسن  زوياتي 

الى السيد) (FA127146 الوطنية لقم)

للبطاقة) الحامل  الياس  زوياتي 

FA116551(الوطنية لقم

بند لقم)15:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير الحالي السيد زوياتي)

ياسن الحامل للبطاقة الوطنية لقم)

FA127146FC5474

بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوي للشركة من)

املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 

دات الشريك الوحيد الى شركة دات)

املسؤولية املحدودة
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب3ركان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)587/2022.

926I

fidmanar

DAKALI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
113 شالع عبد الكريم الخطابي 
ع الة املهندز لقم د شقة لقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 80000، 

marrakech maroc
DAKALI DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي امللك 
املسمى كتبية 5 تجزئة كتبية لقم 

19 متجر لقم 8 امرشيش - 80080 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130809

 05 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DAKALI DISTRIBUTION
-توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات الصيانة.
امللك) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم) كتبية  تجزئة  (5 كتبية) املسمى 
 80080 (- امرشيش) (8 متجر لقم) (19

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 30.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 
دلهم،)مقسم كالتالي:

300)حصة) ( (: السيدة مريم دكالي)
بقي ة)100)دلهم للحصة.

بقي ة) (300 (: السيدة مريم دكالي)
30.000)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) دكالي  مريم  السيدة 
الشقة) (225 اقامة النجد ف ع الة)
مراكش) (80000 ( الطابق السفلي) (1

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) دكالي  مريم  السيدة 
الشقة) (225 اقامة النجد ف ع الة)
مراكش) (80000 ( الطابق السفلي) (1

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181132.
927I

بروفكس

 TRAITEUR ARIS NEGOCE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

بروفكس
بشالع مح د الخامس اقامة ال3رصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب
 TRAITEUR ARIS NEGOCE

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  12 طريق 

م1 حي النهضة وجدة - 60000 
وجدة  املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.33597
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 يناير) (01 املؤلخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 TRAITEUR الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ) ( (ARIS NEGOCE TRAVAUX
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)

حي) طريق م1) (12 ( مقرها اإلجت اعي)

النهضة وجدة)-)60000)وجدة))املغرب)

نتيجة ل):)بدون نشاط.

و حدد مقر التصفية ب)))12)طريق)

م1)حي النهضة وجدة)-)60000)وجدة))

املغرب.)

و عين:
و) النويفد  ( زهرة) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي النهضة)1)زنقة ب6)لقم)

ك صفي) املغرب  وجدة  (60000  21

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)270.

928I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

ANTOLIN TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 TANGER(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

ANTOLIN TANGER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي منطقة 

التصدير الحرة بطنجة ILOT 22B و 

21 ،  - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.28899

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2022 ماي) (30 في) املؤلخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ك سير) لامون  جولغي  صوطومايول 

آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (01 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)258980.
929I

ال ي ا

الفا وازيس تور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ال ي ا
35  شا ل ع  عا ال ل  بن عبد هللا  

شق 5  املدينة الجديدة ، 50000، 
مكناس املغرب

الفا وازيس تول شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 N° 62   وعنوان مقرها اإلجت اعي
 magasin 15 galerie(mimosa
 av(Idriss(II    - 50000 Meknes

.Maroc
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.28531

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (05 في) املؤلخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
الكائن) و  الفاوازيس  ( التس ية)
 Magasin au RDC بالعنوان)
 lotissement Ben Hassira Rue Ibn
 Batouta devant place Massira -
Khemisset 15000))املغرب و املسير)
لوطفي) مح د  السيد)ة)) طرف  من 

الجوطي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8122.
930I

VILLA LASER

VILLA LASER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VILLA LASER
 MAGASIN(LOT 51

 LOTISSEMENT MADIHI
 HAD(SOUALEM ، 22480،
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BERRECHID MAROC
VILLA LASER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 51 تجزئة 

مديحي حد السوالم  - 26802 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
17271

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 VILLA (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.LASER
ولشة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تقطيع الخشب واملعادن باليزل.
عنوان املقر االجت اعي):)51)تجزئة)
مديحي حد السوالم))-)26802)برشيد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عبد هللا اكزول)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا اكزول عنوانه)ا))
السوالم) حد  الساحل  تجزئة  (318

26802)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اكزول عنوانه)ا))
السوالم) حد  الساحل  تجزئة  (318

26802)برشيد املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب3رشيد) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1160.
931I

ADILMAHJOUBI

STE H&O SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADILMAHJOUBI

 AV(HASSAN(II 24 AV 28

 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC

STE(H&O(SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر 1 

لقم 623 تجزئة القروين فاس - 

30000 فاس  املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.58661

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 03)غشت) املؤلخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لأس الها) مبلغ  ( (STE( H&O( SHOP

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

تجزئة) (623 لقم) (1 اإلجت اعي متجر)

القروين فاس)-)30000)فاس))املغرب)

عدم االست رال في مزاولة) (: نتيجة ل)

النشاط.

متجر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- القروين فاس) تجزئة  (623 لقم) (1

30000)فاس املغرب.)

و عين:

السيد)ة))ح زة))العلوي بن هاشم)

و عنوانه)ا))8)زنقة قاسم امين شالع)

فاس)) (30000 ( هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن3ر) (02 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)3589/2022.

932I

KAMAR BENOUNA

 Lamgarda  Motorcycle
Tours Morocco  ش م م دات 

مساهم وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 38

20160، Casablanca(MAROC
 Lamgarda  Motorcycle(Tours
Morocco  ش م م دات مساهم 

وحيد  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 اقامة 
لامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
لقم 8 - 20100 الدالالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561629

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
 Lamgarda  Motorcycle Tours
مساهم) دات  م  م  ش  ( (Morocco

وحيد.
تنضيم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
احدات  اصة او عامة دات طبيعة)
و) سياحية  فنية  ثقافية  تجالية 

لياضية.
-)توفير و تشغيل حدائق الدلاجات)
الدلاجات) و  الدلاجات  (( النالية)
الكواد) النالية  الدلاجات  البخالية 
السياق) في  (( غيرها) و  العراات  و 

الحضري و السياحي..
اقامة) (7 (: عنوان املقر االجت اعي)
لامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب)
لقم)8 - 20100)الدالالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 30.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 
دلهم،)مقسم كالتالي:

(: ( السيدة فاط ة الزهراء)ملكرطي)
300)بقي ة)100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

ملكرطي)) الزهراء) فاط ة  السيدة 
لعبابدة) حدو  اوالد  دوال  عنوانه)ا))
دليوش) (62253 دليوش) امطالسة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
ملكرطي)) الزهراء) فاط ة  السيدة 
لعبابدة) حدو  اوالد  دوال  عنوانه)ا))
دليوش) (62253 دليوش) امطالسة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888823.
933I

karama conseil

 STE EL KHABBOUZ
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

karama conseil
لقم 33 الشقة لقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شالع الجيش امللكي فاس 
لقم 33 الشقة لقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شالع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
  STE EL KHABBOUZ SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : لقم 267 
تجزئة باب االندلس طريق مكناس 

فاس - 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.57671

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (21 في) املؤلخ 
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 STE EL KHABBOUZ حل)
مسؤولية) ذات  شركة  ( (SERVICES
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
تجزئة) (267 لقم) اإلجت اعي  مقرها 
(- باب االندلس طريق مكناس فاس)
30000)فاس املغرب نتيجة اللركوض)
االقتصادي و التجالي)-))ازمة كولونا.

و عين:
و) الخبوز  ( انوال) السيد)ة))
عنوانه)ا))فاس)30000)فاس املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)21)أكتوار)2022)وفي لقم)267 
مكناس) طريق  االندلس  باب  تجزئة 

فاس)-)30000)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8615/2022.
938I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

B.O CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
B.O CONSTRUCTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املسيرة 
الخضراء شالع املسيرة الخضراء 
لقم 110 - 70002 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
83685

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 B.O (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
ج يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أع ال البناء)والهدم والتجديد العام)

لل باني السكنية وغير السكنية......
عنوان املقر االجت اعي):)حي املسيرة)
الخضراء)شالع املسيرة الخضراء)لقم)
110 - 70002)املر�سى العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد ع ر بجيو):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) بجيو  ع ر  السيد 
املسيرة) شالع  الخضراء) املسيرة 
املر�سى) ( (70002  110 لقم) الخضراء)

العيون.)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) بجيو  ع ر  السيد 
املسيرة) شالع  الخضراء) املسيرة 
حي) (70002  110 لقم) الخضراء)

املسيرة الخضراء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3259/2022.
935I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

MIMTI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 72000، املر�سى العيون 
املغرب

MIMTI FISH  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : تجزئة 
املسيرة الخضراء الشطر الثالث لقم   
08  - 70002 املر�سى العيون املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.21065
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (02 املؤلخ في)
MIMTI FISH))شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
املسيرة) تجزئة  اإلجت اعي  مقرها 
 -   08 ( ( الخضراء)الشطر الثالث لقم)
70002)املر�سى العيون املغرب نتيجة)

لتوقف النشاط.
و عين:

و) مي تي  ( املصطفى) ( السيد)ة))
الطلح) زنقة  الوحدة  حي  عنوانه)ا))
العيون) املر�سى  (70002  08 لقم)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
تجزئة) وفي  (2022 نون3ر) (02 بتاليخ)
الشطر الثالث لقم))) املسيرة الخضراء)

08 - 70002)املر�سى العيون املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3260/2022.

936I

»ROKIA LG»

»ROKIA LG»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»ROKIA LG»
 N°201, rue(Mustapha(El(Maani,

 4éme(étage, appartement
 n°19, Casablanca- ، 22000،

CASABLANCA املغرب
«ROKIA LG» شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الرقم 
201، زنقة مصطفى املعاني، 

الطابق الرابع، الشقة لقم 19، الدال 
البيضاء. - 22000 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561657

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 مالس) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.»ROKIA LG»
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي..
الرقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
املعاني،) مصطفى  زنقة  (،201
الطابق الرابع،)الشقة لقم)19،)الدال)
البيضاء) الدال  (22000 (- البيضاء.)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الكالوي) الرحيم  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكالوي) الرحيم  عبد  السيد 
أزمول) (28100 أزمول) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكالوي) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))أزمول)28100)أزمول املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885880.
937I
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مولوكو كومبتونس اكاونت

JPB UGNOUAS
إعالن متعدد القرالات

مولوكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 8 برج منالة 2 

مد ل ا شالع عبد الكريم الخطابي 
، 80000، مراكش املغرب

JPB UGNOUAS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 28 
زنقة موالي اس اعيل الصويرة - 

88000 الصويرة املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.813

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)16)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
يفوت) جوليفيتش  بافيل  السيد 
والقانونية:) العادية  آلض انات  مع 
 L-LOPA  CLUSTER شركة) إلى 
و) الفين  (HOLDING SARL AU
حصة) ( و تسعة و تسعون) تسع ئة 
مائة) قدلها  اولية  بقي ة  ( ((2999(
)100.00))دلهم لكل منها م ا ي لكه)
ذات) («JPB UGNOUAS» شركة) في 
مساهم) دات  املحدودة  املسؤولية 
 300،000.00 مال) برأس  واحد 
ترتيب) يصبح  بالتالي  دلاهم.و 
 2999 (: الحصص على الشكل التالي)
 L-LOPA  CLUSTER(((حصة))لشركة
حصة)) و  (HOLDING SARL AU

للسيد بافيل جوليفيتش.
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة دات املسؤولية املحدودة)
دات) شركة  الى  واحد  مساهم  دات 

املسؤولية املحدودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند لقم)

مايلي:)املساه ة ولأس املال
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)835.

938I

VERGATA

VERGATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERGATA
13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 
طابق 1 لقم 8 املعاليف ، 20370، 

الدال البيضاء املغرب
VERGATA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 زنقة 
اح د املجاطي اقامة االلب طابق 
1 لقم 8 املعاليف - 20370 الدال 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561659

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.VERGATA
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دات اشغال متعددة.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجت اعي)
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  اح د 
الدال) (20370 (- املعاليف) (8 لقم) (1

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

عاتقي) الدين  صالح  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عاتقي) الدين  صالح  السيد 
03)لقم) املد ل) (10 انا�سي) عنوانه)ا))
28)ال3رنو�سي))20600)الدال البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عاتقي) الدين  صالح  السيد 
03)لقم) املد ل) (10 انا�سي) عنوانه)ا))
28)ال3رنو�سي))20600)الدال البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885838.
939I

مولوكو كومبتونس اكاونت

NANGATRAD
إعالن متعدد القرالات

مولوكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 8 برج منالة 2 

مد ل ا شالع عبد الكريم الخطابي 
، 80000، مراكش املغرب

NANGATRAD  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 

32 زنقة بغداد الصويرة - 88000 
الصويرة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.6131
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)16)شتن3ر)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مع) غوليفيتش  بافيل  السيد  يبيع 
الض انات العادية والقانونية لشركة)
 L-LOPA CLUSTER HOLDING
SARL AU)تسع ائة وتسعة وتسعون)
قدلها) اس ية  بقي ة  ((999( حصة)
مائة))100.00))دلهم لكل منها و التي)

  NANGATRAD شركة) في  ي لكها 
شركة ذات مسؤولية محدودة دات)
شريك واحد برأس مال)100،000.00 
التوزيع) سيصبح  واالتالي  دلهم.)
 999 التالي:) النحو  على  الجديد 
 L-LOPA CLUSTER لشركة) حصة 
و حصة) ( ( ( (HOLDING SARL AU

واحدة للسيد بافيل غوليفيتش.
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيدة ماليكا كاتس وتعيين)
املسير) جولفيتش  بافيل  السيد 

الوحيد للشركة ملدة غير محدودة.
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تلزم الشركة باالمضاء)الوحيد للسيد)

بافيل جولفيتش.)
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة دات املسؤولية املحدودة)
دات) شركة  الى  واحد  مساهم  دات 

املسؤولية املحدودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند لقم)

مايلي:)املساه ة ولأس املال
على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 

مايلي:)إدالة الشركة
على) ينص  الذي  (:17 لقم) بند 

مايلي:)التوقيع
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)836.
980I

CABINET BADREDDINE

ADVICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

لقم 1 ، 0، مراكش املغرب
ADVICO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجت اعي مسيرة 3 
ع لية سبو الشقة ج8 الطابق االول  

- 80000 مراكش املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.42701

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)26)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (ADVICO الوحيد) الشريك 
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
ع لية) (3 مسيرة) اإلجت اعي  مقرها 
(- ( االول) الطابق  ج8) الشقة  سبو 
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (80000
من القانون) (21 و) (20 طبقا للبندين)

االسا�سي للشركة.
 3 و حدد مقر التصفية ب مسيرة)
ع لية سبو الشقة ج8)الطابق االول))

- 80000)مراكش املغرب.)
و عين:

و) صديف  ( ( لشيدة) السيد)ة))
)ة)) املغرب ك صفي) (* (* (* عنوانه)ا))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)141267.
981I

مكتب الدلاسات القانونية والجبائية

KBS HUNTING
إعالن متعدد القرالات

مكتب الدلاسات القانونية 
والجبائية

63، شالع الكولنيش الع الة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدال البيضاء 

املغرب
KBS HUNTING «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: املنطقة 
الصناعية سيدي معروف، الطريق 
1029 الرمز ال3ريدي 13257            - 

20000 الدال البيضاء    املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.806893

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)03)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- لقم) قرال 

مايلي:)الحل املسبق للشركة
على) ينص  الذي  (:2- لقم) قرال 
بن) كنزة  السيدة  تعيين  (- مايلي:)
صالح))ك صفية))و ت كينها من ج يع)
القيام) لها  تخول  التي  الصالحيات 

بهذه امله ة)
قرال لقم)-3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مقر التصفية بالعنوان التالي:)
املنطقة الصناعية سيدي معروف،)
الطريق)1029)الرمز ال3ريدي)13257،)

الدال البيضاء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

الحل املسبق للشركة
بند لقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مصفي للشركة
بند لقم)-3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مقر التصفية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)844786.

982I

.ACC-COSULTING

YAKYST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.ACC-COSULTING
 ،BP 2703 PPAL(VN(FES ، 30000

فاس املغرب
YAKYST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 

30 زنقة الدال البيضاء حي األمل - 
30000 فاس املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.58629

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (03 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 100.000 لأس الها) مبلغ  ( (YAKYST
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم)
األمل) حي  البيضاء) الدال  زنقة  (30
(: ل) نتيجة  املغرب  فاس  (30000  -

تصفية إ تيالية.
 8 لقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
ع الة الراحة زنقة املجاهد العيا�سي)
(- ج) م  الرابع  الطابق  (18 الضقة)

30000)فاس املغرب.)
و عين:

و) مج3ر  ( الغالي) مح د  السيد)ة))
ع الة الراحة زنقة) (8 لقم) عنوانه)ا))
18)الطابق) املجاهد العيا�سي الضقة)
املغرب) فاس  (30000 ج) م  الرابع 

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8822.
983I

أمين إبى

اكروا اطلس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أمين إبى
01 زنقة السعدي أيت منصول 
ميدلت، 58350، ميدلت املغرب

اكروا اطلس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي زنقة 
22 االفراح ا رمجيون  - 58350 

ميدلت املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.261

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (05 في) املؤلخ 

املصادقة على):

امجود مح د) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجت اعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
أكتوار) (05 بتاليخ) نوفل  ( السكمي)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب يدلت))بتاليخ)28)أكتوار)

2022)تحت لقم)252.

988I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كريدجو كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
كريدجو كال  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي االقامة 

17 تجزئة لزقية مونفلولي - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74475

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)كريدجو)

كال.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات.
االقامة) (: املقر االجت اعي) عنوان 
17)تجزئة لزقية مونفلولي)-)30000 

فاس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 500.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

الهوالي) الرحيم  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (5.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهوالي) الرحيم  عبد  السيد 
تجزئة)) بيروت11) شالع  عنوانه)ا))
فاس) (30000 فاس) الزهول  لزقية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السحيق عنوانه)ا)) ( السيدة وئام)
زنقة)37)لقم)2)حي االمل باب السفير)

فاس)30000)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8603.
985I

MA GLOBAL CONSULTING

GreenYellow Morocco
إعالن متعدد القرالات

MA GLOBAL CONSULTING
10)زاوية شالع لندن و زنقة حجاج)
الدال البيضاء) (،20000 (، ابن عرطة)

املغرب
GreenYellow Morocco)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»
 59 االجت اعي:) مقرها  وعنوان 
السادس) الطابق  الزلقطوني  شالع 

لقم)18))-)-))الدالالبيضاء)املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي:)
.368095

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)20)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
-)تعيين السيد لوانسون األزلكي)،)من)
مواليد)10)مايو)1980)،)وحامل جواز)
السفر لقم)21DE27194)،)املقيم في)
فرنسا و فرن�سي الجنسية)،)ك شالك)
جديد في التسيير لفترة غير محدودة.)

التوقيعات) صالحيات  تغيير  (-

صياغة) إعادة  (- ؛) االجت اعية)

القانون التأسي�سي للشركة)؛)-)إعطاء)

الصالحيات إلت ام اإلجراءات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:29 لقم) بند 

مايلي:))هيأة التسيير

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885301.

986I

RSM MOROCCO

COMEBACK REPAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RSM MOROCCO

56 شالع الكولنيش  اقامة 

اليشت  الدالالبيضاء ، 20100، 

الدالالبيضاء املغرب

COMEBACK REPAIR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 2 ، 

مبنى شيشاوة غاز ، طريق آسفي ، 

املنطقة الصناعية ، سيدي غانا  - 

86010 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130353

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.COMEBACK REPAIR

ميكانيكي) (: غرض الشركة بإيجاز)

-) دمات) أع ال امليكانيكا) (- تصليح)

أع ال) و  التشخيص  (- السيالات)

ذات) املركبات  وإصالح  الصيانة 

و) الصناعية  ،املركبات  املحركات)

الصفائح) )أع ال  النالية) الدلاجات 

وإزالة) (، والطالء) (، املعدنية)

إصالح) ؛) والزجاج)) (، االنبعاجات)

الهيكل) مكونات  وتعديل  واستبدال 

لفع) سي ا  وال  (، لل ركبات) والهيكل 

مستوى املركبات التالفة إلى املستوى)

القيا�سي-)معدات محركات السيالات)

)ضغط الهواء)،)قطع غيال)،)تكييف)

(، السيالة) صيانة  ؛) السيالة) هواء)

(، البطالية) (، الكبح) (، الزيت) تغيير 

امللحقات............

(، (2 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)

(، طريق آسفي) (، مبنى شيشاوة غاز)

(- ( سيدي غانا) (، املنطقة الصناعية)

86010)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بينيستي) لولا  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بينيستي  لولا  السيدة 

النواصر)) (، (120 فيال) (، بيت الضياء)

20000)،)الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بينيستي  لولا  السيدة 

النواصر)) (، (120 فيال) (، بيت الضياء)

20000)،)الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181089.

947I

AMALI GREEN SARL AU

AMALI GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMALI GREEN SARL AU

22 شالع عالل الفا�سي ، 32000، 

الحسي ة املغرب

AMALI GREEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 17 

الطابق الثالث زنقة غينيا حي سيدي 

عابد - 32000 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

3887

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 AMALI(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.GREEN

ج ع و) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

فرز النفايات

-)اعادة تدوير النفايات

-)التنظيف.
 17 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)

الطابق الثالث زنقة غينيا حي سيدي)

عابد)-)32000)الحسي ة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد اشرف اليخلوفي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد اشرف اليخلوفي عنوانه)ا))
 38 لقم) (18 زنقة) حي فاط ة الزهراء)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشرف اليخلوفي عنوانه)ا))
 38 لقم) (18 زنقة) حي فاط ة الزهراء)

90000)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)280.

988I

Alassaire Juriconseil

dormakaba Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB(ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème(étage, angle(Bb(d’Anfa
 et(Bd(Moulay(Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
dormakaba Maroc شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 320, 
بولفال مح د الزلقطوني الطابق 
8 مكتب لقم 83 ,الدال البيضاء - 

20080 الدال البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.293305

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)يونيو)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
الزلقطوني) مح د  بولفال  (,320»
,الدال) (83 لقم) مكتب  (8 الطابق)
البيضاء) الدال  (20080 (- البيضاء)
مح د) بولفال  (,283» إلى) املغرب»)
,الدال) (3 لقم) الطابق  الزلقطوني 
البيضاء)) الدال  (20080 (- البيضاء)

املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885052.

989I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

STE BELLOUQ DE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 STE BELLOUQ DE SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 79 
زنقة 202 حي سعيدة عين هالون 

فاس - 30000  فاس املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.69851

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 10)غشت) املؤلخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ) ( (BELLOUQ DE SERVICES
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)

زنقة) (79 لقم) اإلجت اعي  مقرها 

(- 202)حي سعيدة عين هالون فاس)

:)ألن) )فاس املغرب نتيجة ل) (30000

الشركة لم تت كن من تحقيق الهدف)

الذي أسست من أجله.

 79 و حدد مقر التصفية ب لقم)
هالون) عين  سعيدة  حي  (202 زنقة)

فاس)-)30000))فاس املغرب.)

و عين:

السيد)ة)) الد))بلوق و عنوانه)ا))
 15 زنقة الحسن ابن ثابت الشقة) (2

30000))فاس املغرب ك صفي) فاس)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (28 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5799.

950I

mohammed boumzebra

STE EL QODES TRAVAUX
إعالن متعدد القرالات

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE EL QODES TRAVAUX

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
عالل بن عبد هللا فضاء مكاتب 
بالدي الطابق الرابع الرقم 26 - 
23200 الفقيه بن صالح املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.8525
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)28)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 200 أصل) من  حصة  (100 تفويت)
حصة من السيد مح د بومزارة الى)

السيد زكرياء)بومزارا
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) بومزارة  مح د  السيد  اقالة 
التسيير وتعيين السيد زكرياء)بومزارا)

مسيرا جديد
قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
والبنكية) االدالية  الوثائق  توقيع 

للسيد زكرياء)بومزارا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 لقم) بند 

مايلي:)تفويت الحصص
بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة
الذي ينص على) (:83-88 بند لقم)

مايلي:)تعيين املسير والتوقيع
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاليخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

08)نون3ر)2022)تحت لقم)273.
951I

KAMAR BENOUNA

ARCHILAB ش م م دات 
مساهم وحيد

إعالن متعدد القرالات
KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 38
20160، Casablanca(MAROC

ARCHILAB ش م م دات مساهم 
وحيد  «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: 179 

ملتقى شالع لندن وشالع املقاومة  
- - الدالالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.156095

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)10)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قرل الج ع العام معاينة الحل مسبق)

للشركة)
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) تعين  و  املسيير  مهام  انهاء)
السعيد بنكيران ك صفي للشركة مع)
بالدالالبيضاء) التصفية  تحديد مقر 
شالع) و  لندن  شالع  ملتقى  (179

املقاومة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

0
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888396.
952I

ADVISORY PARTNERS

KURISSARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شالع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدال البيضاء ، 20160، الدال 

البيضاء املغرب
KURISSARA شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 7 زنقة 
سبتة اقامة لامي الطابق التاني 
مكتب لقم  8 الدال البيضاء - 
20100  الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561535

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KURISSARA
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املطاعم واملقاهي
وحدات) وايع  وتطوير  اقتناء)

املطاعم واملقاهي
منح في إدالة املطاعم واملقاهي

استيراد وتوزيع وتصدير املنتجات)
الغذائية

وع وما،)ج يع املعامالت املالية،)
التجالية،)الصناعية،)العقالية والغير)
والتي قد تكون ذات صلة) العقالية،)
باألهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 
املذكولة أعاله و تساهم في تطويرها)

أو ت ديدها.
زنقة) (7 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
التاني) الطابق  لامي  اقامة  سبتة 
مكتب لقم))8)الدال البيضاء)-)20100  

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق التعالبي):))100 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
التعالبي) الرزاق  عبد  السيد 

 E تجزئة فير مالين ع الة) عنوانه)ا))

أوالد) ( (01GH 02 الطابق) (22 ،)شقة)

عزوز النواصر الدال البيضاء)27182  

الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

التعالبي) الرزاق  عبد  السيد 

 E تجزئة فير مالين ع الة) عنوانه)ا))

أوالد) ( (01GH 02 الطابق) (22 ،)شقة)

عزوز النواصر الدال البيضاء)27182  

الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)-.

953I

AMALI GREEN SARL AU

Sté 05 CAR
إعالن متعدد القرالات

Sté 05 CAR(SARL

22 شالع عالل الفا�سي ، 32000، 

الحسي ة املغرب

Sté 05 CAR «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: لقم 09 

مكرل شالع لبنان - - الحسي ة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.3739

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)12)شتن3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

شالع) من  االجت اعي  املقر  تحويل 

الى) بالحسي ة  مكرل  (09 لقم) لبنان 

املحل املدعو تسنداي بالحسي ة

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل البند)8)من القانون االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:8 لقم) بند 

مايلي:))املقر االجت اعي):)املحل املدعو)

تسنداي بالحسي ة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاليخ) ( بالحسي ة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)258.
958I

FIDSAGE SARLAU

 ASF INTERNATONAL
TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
189 شالع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 20080، الدال البيضاء 

املغرب
 ASF INTERNATONAL TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 77 زنقة 
مح د س يحة الطابق 10 الشقة 
57 - 20300 الدالالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561385

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ASF (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INTERNATONAL TRADE
تجالة) (/1 (: غرض الشركة بإيجاز)

-استيراد وتصدير
2/)تاجراملواد))الكي اوية.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجت اعي)
مح د س يحة الطابق)10)الشقة)57 

- 20300)الدالالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 ONUR BAYSAN :  1.000(السيد
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 ONUR BAYSAN السيد)
 FERHATPASA SB MAH عنوانه)ا))
 GONCA SK N°8/B05 çatala 1

اسطنبول تركيا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
 ONUR BAYSAN السيد)
 FERHATPASA SB MAH عنوانه)ا))
 GONCA SK N°8/B05 çatala 1

اسطنبول تركيا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 
36906- لقم) تحت  (2022 نون3ر)

.885200
955I

نوغلب

LES ATELIERS BOUYAHYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نوغلب
شقة 3 الطابق 2 ع الة ا7 اقامة 
لاشا مرجان 2 مكناس شقة 3 
الطابق 2 ع الة ا7 اقامة لاشا 

مرجان 2 مكناس، 50000، مكناس 
املغرب

LES ATELIERS BOUYAHYA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 
12الطابق الثالث ع الة ب لقم 88 
تجزئة مرجان 2 مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

57575
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 LES (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ATELIERS BOUYAHYA
تجالة) (.: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد البناء)بالتقسيط والج لة
.)التجالة.

لقم) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 88 12الطابق الثالث ع الة ب لقم)
 50000 (- مكناس) (2 مرجان) تجزئة 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: سعاد) اعباش  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد الزلاكي عبد االله)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اعباش سعاد  السيدة 
6)باب منصول كاميليا) 8)مرجان) لقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
االله) عبد  الزلاكي  السيد 
عنوانه)ا))لقم)76)الشقة)3)الطابق1 
50000)مكناس) 2)مكناس) التضامن)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اعباش سعاد  السيدة 
6)باب منصول كاميليا) 8)مرجان) لقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8065.
956I

FLASH ECONOMIE

STE SAGHIR FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE SAGHIR FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم 
658 حي جديد بنسودة  - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.60117

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (02 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE SAGHIR الوحيد) الشريك 
FISH))مبلغ لأس الها)100.000)دلهم)
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر لقم)
 30000 (- ( بنسودة) حي جديد  (658
عدم وجود) (: فاس املغرب نتيجة ل)

اي نشاط تجالي.
و حدد مقر التصفية ب متجر لقم)
 30000 (- ( بنسودة) حي جديد  (658

فاس املغرب.)
و عين:

و) لفيق  ( ( مح د) السيد)ة))
ملياء) تجزئة  (222 لقم) عنوانه)ا))
فاس) (30000 بنسودة) بنشقرون 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8608.
957I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

siry consulting
 av(allal(el(fassi(unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
IMANE(FER   S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي مسيرة  

التانية  حرف  د لقم 162 املتجر لقم 
2 - 80000 مراكش  املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.11077
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2000 يناير) (18 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«100.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (200.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف3راير) (02 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2000)تحت لقم)13883.
958I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

أمرا انستتيوت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

أمرا انستتيوت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 شالع 
أح د املججاتي اقامة األلب الطابق 
1 ن 8 حى املعاليف الدال البيضاء 

2000 الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561673

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
أمرا) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

انستتيوت.
تصفيف) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشعر و التج يل.
13)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
أح د املججاتي اقامة األلب الطابق)
البيضاء) الدال  املعاليف  حى  (8 ن) (1

2000)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: امراح) شي اء) السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) امراح  شي اء) السيدة 
ع الة س) (3 الزلقاء) اللؤلؤة  مركب 
طابق)3)شقة)27)طنجة)9000)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امراح  شي اء) السيدة 
ع الة س) (3 الزلقاء) اللؤلؤة  مركب 
طابق)3)شقة)27)طنجة)9000)طنجة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845735.
959I

FARAJ CONSEIL GESTION

ENG MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،
10000، TEMARA(MAROC

ENG MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي بلوك ج 

لقم 82 الطابق الثالث ديول الحومر 
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حي يعقوب املنصول - 10120 
الرااط  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
163883

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ENG (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MANAGEMENT
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال املختلفة آو البناء
االستشالات اإلدالية

مطول عقالات.
بلوك ج) (: عنوان املقر االجت اعي)
82)الطابق الثالث ديول الحومر) لقم)
حي يعقوب املنصول)-)10120)الرااط))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نولة غازي):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) غازي  نولة  السيدة 
تجزئة الوفاق ع الة لقم)1362)شقة)

20  12000)ت الة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) غازي  نولة  السيدة 
تجزئة الوفاق ع الة لقم)1362)شقة)

20  12000)ت الة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)8687.

960I

ZHAR AHMED

MT GREEN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE

 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

MT GREEN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

التاللسة األندلس عين الشقف 

موالي يعقوب - 36122 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74431

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 MT (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.GREEN TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير.

دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الشقف) عين  األندلس  التاللسة 

موالي يعقوب)-)36122)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عبد الغني صابر)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الغني صابر عنوانه)ا))
دوال التاللسة األندلس عين الشقف)
موالي يعقوب)36122)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الغني صابر عنوانه)ا))
دوال التاللسة األندلس عين الشقف)

موالي يعقوب)36122)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8585/2022.
961I

ZHAR AHMED

 AIRWORK
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
 AIRWORK CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  القطعة 
لقم 17 تجزئة ال3ركة إقامة فدوى 
حي النسيم بنسودة - 30030 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74439

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AIRWORK CONSTRUCTION

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

بائع مواد البناء) (- االشغال املختلفة)

بالج لة.

القطعة) ( (: عنوان املقر االجت اعي)
فدوى) إقامة  ال3ركة  تجزئة  (17 لقم)

فاس) (30030 (- حي النسيم بنسودة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: السيد علي ج ل)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لقم) عنوانه)ا)) على ج ل  السيد 

املسيرة)) ال3ركة  تجزئة  (17 ع الة) (01

30030)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لقم) عنوانه)ا)) على ج ل  السيد 

املسيرة) ال3ركة  تجزئة  (17 ع الة) (01

30030)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8560/2022.

962I

STE HTCPRO SARL

LITTLE FLOWER 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 LITTLE FLOWER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي أمال 5 

املسيرة لقم 669 ح ي م - 10000 

الرااط املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

163955

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 LITTLE((:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.FLOWER

غرض الشركة بإيجاز):)-)االثاث

-)التجالة

-)أشغال مختلفة والبناء.

 5 أمال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

 10000 (- ح ي م) (669 املسيرة لقم)

الرااط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد عث ان أوكا):))1.000)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عث ان أوكا عنوانه)ا))شالع)

 15 شقة) ه  ع الة  العربي  املغرب 

إقامة جوهرة املدينة املحيط)10000 

الرااط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عث ان أوكا عنوانه)ا))شالع)

 15 شقة) ه  ع الة  العربي  املغرب 

إقامة جوهرة املدينة املحيط)10000 

الرااط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)130189.

963I

STE HTCPRO SARL

INNOV PROPRIETY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

INNOV PROPRIETY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي إقامة 30 

شقة 8 شالع موالي أح د الوكيلي 

حسان - 10000 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

163953

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INNOV PROPRIETY

تسيير) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السانديك

-)الوساطة العقالية.

-)التنظيف..

عنوان املقر االجت اعي):)إقامة)30 

الوكيلي) شالع موالي أح د  (8 شقة)

حسان)-)10000)الرااط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد عث ان أوكا)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة منال فلييس):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عث ان أوكا عنوانه)ا))شالع)

 15 شقة) ه  ع الة  العربي  املغرب 

إقامة جوهرة املدينة املحيط)10000 

الرااط املغرب.

عنوانه)ا)) فلييس  منال  السيدة 

العربي ع الة ه شقة) املغرب  شالع 

املحيط) املدينة  جوهرة  إقامة  (15

10000)الرااط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عث ان أوكا عنوانه)ا))شالع)

 15 شقة) ه  ع الة  العربي  املغرب 

إقامة جوهرة املدينة املحيط)10000 

الرااط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) ( بالرااط) التجالية 

2022)تحت لقم)130188.

968I

floralia

MALVA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

floralia

 STEPHANE(MALLARME(RUE 5

 VAL FLEURI RES ATLAS IMMEU

 A(APPARTEMENT(N° 2  casa ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MALVA IMMOBILIER   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجت اعي ستيفان 

ماللم شالع 5 اقامة اطلس ا طابق 

2    الدال البيضاء - 20000  الدال 

البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.223361

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

املؤلخ في)26)يوليوز)2018)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2018)تحت لقم)675880.

965I

SANAM HOLDING

CLA STUDIOS
إعالن متعدد القرالات

SANAM HOLDING

 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،

CASABLANCA MAROC

CLA STUDIOS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 29 شالع 

موالي يوسف 29 شالع موالي 

يوسف 20200 الدال البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.125681

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  زيادة 

إجراء) دلهم عن طريق  (3.200.000

املحددة) الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدال واملستحقة.

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:))

تخفيض لأس ال الشركة بعلة وقوع)

 سائر ب بلغ قدله)3.200.000)دلهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساه ات

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

لأس ال الشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)36317.

966I
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ائت انية لرفيد

فدوى احديدوا ش.م.م وذات 
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية لرفيد
شالع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
ع الة املحيط, طابق الثاني لقم:18 

، 92000، العرائش املغرب
فدوى احديدوا ش.م.م وذات 
الشريك الوحيد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم1562, 
تجزئة املغرب الجديد’  العرائش 
العرائش 92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
7189

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
فدوى) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)
الشريك) وذات  ش.م.م  احديدوا 

الوحيد.
:)املعجنات) غرض الشركة بإيجاز)

الحديثة
مخ3زة.

عنوان املقر االجت اعي):)لقم1562, 
العرائش) ( الجديد’) املغرب  تجزئة 

العرائش)92000)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيدة افدوى احديدوا)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة افدوى احديدوا عنوانه)ا))
02)شالع اح د املنصول الذهبي) لقم)

92000)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة افدوى احديدوا عنوانه)ا))
02)شالع اح د املنصول الذهبي) لقم)

92000)العرائش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)1183.

967I

siry consulting

IMANE FER  S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

siry consulting

 av(allal(el(fassi(unite 5 n529

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

IMANE(FER  S.A.R.L(AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مسيرة  

التانية  حرف  د لقم 162 املتجر لقم 

2  - 80000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

11077

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (1999 مالس) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IMANE FER  S.A.R.L AU

التجالة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وكافة) أنواعه  بكافة  الحديد  في 

أشكاله.
-)تجالة مواد البناء.

املعدنية)) النجالة  أع ال  إنجاز  (-
والخدمات) واألع ال  الحديدية 

املتعلقة بها.
-)نقل بري للبضائع
-استيراد و تصدير..

مسيرة)) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
التانية))حرف))د لقم)162)املتجر لقم)

2  - 80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( لكحل) حسن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( لكحل) حسن  السيد 
  162 د لقم) ( حرف) ( التانية) ( مسيرة)

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( لكحل) حسن  السيد 
  162 د لقم) ( حرف) ( التانية) ( مسيرة)

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
مالس) (17 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

1999)تحت لقم)12774.

968I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

siry consulting
 av(allal(el(fassi(unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
IMANE(FER   S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مسيرة  
التانية  حرف  د لقم 162 املتجر لقم 

2 - 80000 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.11077

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2000 شتن3ر) (28 في) املؤلخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
التس ية)-)و الكائن بالعنوان العزوزية))
282)سيدي غانم))) )لقم) حي امليكانكي)
- 80000)مراكش املغرب و املسير من)

طرف السيد)ة))لكحل حسن.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن3ر) (08 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2000)تحت لقم)15095.

969I

شركة)CAFE TOUITI)ش.م.م بشريك وحيد

شركة CAFE TOUITI ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

شركة CAFE TOUITI ش.م.م 
بشريك وحيد

لقم 1 مكرل ، إقامة سايس I، شالع 
ابن الخطيب - فاس ، 30080، فاس 

املغرب
شركة CAFE TOUITI ش.م.م  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 1 
مكرل، إقامة سايس I، شالع ابن 
الخطيب  - 30080 فاس   املغرب.

وفاة شريك
لقم التقييد في السجل التجالي 

.27327
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)15)شتن3ر)2022)تم اإلعالم)
فالح) السالم  عبد  ( الشريك) بوفاة 
(
ً
تبعا الولثة  على  حصصه  توزيع  و 
شتن3ر) (05 في) املؤلخ  اإللاثة  لرسم 

2022)بالشكل األتي):
 98 ( (، ( ) اي) السيد)ة)) ديجة)

حصة.
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 328 ( (، ( فالح) مجيد  السيد)ة))
حصة.

 328 ( (، ( فالح) ( السيد)ة)) الد)
حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن3ر) (29 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)5165.
970I

FARAJ CONSEIL GESTION

BONNE RECETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،
10000، TEMARA(MAROC

BONNE RECETTE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 
طالق إبن زياد لياض الح د ع الة 

17 - 16 املحل 1 ت الة الح د -1 1 - 
12000 ت الة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.137231
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)03)أكتوار)2022)تم تعيين)
الباز) مسير جديد للشركة السيد)ة))

علي ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بت الة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)2180.
971I

TRAVAUX DIVERS SIDI MOUSA TDSM

 TRAVAUX DIVERS SIDI
MOUSA TDSM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجت اعي للشركة

 TRAVAUX DIVERS SIDI MOUSA
TDSM

 IMMEUBLE EL MOUAHIDIN
 RUE ITIHAD BEREAU N°55
GUERCIF ، 35100، جرسيف 

امل لكة املغراية
 TRAVAUX DIVERS SIDI MOUSA

TDSM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 151 حي 
املسيرة - 60800 تاوليرت امل لكة 

املغراية.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.2399/2022

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)28)يوليوز)2022)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجت اعي  املقر 
 60800 (- املسيرة) حي  (151» من)
تاوليرت امل لكة املغراية»)إلى)«ع الة)
املوحدين زنقة اتحاد مكتب لقم)55 - 

35100)جرسيف))امل لكة املغراية».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاليخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
شتن3ر)2022)تحت لقم)2022/1800.

972I

BT CONSEIL

QUALILOG
إعالن متعدد القرالات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

QUALILOG «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: 201 شالع 
مصطفى املعاني ،الطابق الثاني  

الشقة 12. مرس سلطان - 20000 
الدال البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.811931
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)02)غشت)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

الذي ينص على) قرال لقم االول:)
مايلي:)-)السيد ياسين كريم الذي يبيع)
وينقل   س مئة حصة التي ي لكها)

في الشركة إلى السيد نبيل جفال.

الذي ينص على) قرال لقم الثاني:)
السيد) باستقالة  اإلقرال  (- ( مايلي:)
على) والحفاظ  ك سير  كريم  ياسين 
وحيد) ك سير  جفال  نبيل  السيد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص) الذي  (: عشرة) لقم  بند 
بنقل) العام  الج ع  قرل  مايلي:) على 
ياسين) السيد  قبل  من  الحصص 

كريم إلى السيد نبيل جفال
بند لقم الثالث عشر:)الذي ينص)
ياسين) السيد  استقالة  مايلي:) على 
كريم من مهامه ك سير للشركة ويقرل)
اإلبقاء)على السيد نبيل جفال ك سير)

وحيد للشركة لفترة غير محدودة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885388.
973I

FUDICAIRE ISMAILI

STE MAZOTKO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 لقم 07 الس الة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE MAZOTKO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 

العودة لقم 627 الس الة - 72000 
الس الة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
2815

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAZOTKO SARL

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
العامة.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 72000 (- الس الة) (627 العودة لقم)

الس الة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: اوزدو) ابراهيم  السيد 
حصة بقي ة)50.000)دلهم للحصة.

السيد النعم لعزيز)):))500)حصة)
بقي ة)50.000)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اوزدو  ابراهيم  السيد 
طانطان) الجزولي  االمام  زنقة  (02

82000)طانطان املغرب.
السيد النعم لعزيز))عنوانه)ا))لقم)
زنقة املختال السو�سي طانطان) (118

82000)طانطان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اوزدو  ابراهيم  السيد 
طانطان) الجزولي  االمام  زنقة  (02

82000)طانطان املغرب
السيد النعم لعزيز))عنوانه)ا))لقم)
زنقة املختال السو�سي طانطان) (118

82000)طانطان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
09)نون3ر) )بتاليخ) االبتدائية بالس الة)

2022)تحت لقم)193/2022.
974I

ETABBAA LAHCEN

ESSADEK PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

ESSADEK PROMO شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق االول 
الدال البيضاء الدال البيضاء 20000 

الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561951
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.ESSADEK PROMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقالي.
26)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
مرس السلطان شقة)3)الطابق االول)
 20000 الدال البيضاء)الدال البيضاء)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد مصطفى الصادقي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد الشرقاوي الناجح)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصادقي) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا))دوال الدحامنة اوالد بوعلي)
  26000 سطات) ال3روج  النواجة 

سطات املغرب.
الناجح) الشرقاوي  السيد 
عنوانه)ا))11)شقة)05)شالع الحسن)
سطات) ( (26000 سطات) الثاني 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصادقي) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا))دوال الدحامنة اوالد بوعلي)

  26000 سطات) ال3روج  النواجة 
سطات املغرب

الناجح) الشرقاوي  السيد 
عنوانه)ا))11)شقة)05)شالع الحسن)
سطات) ( (26000 سطات) الثاني 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)37634.
975I

العيون استشالات

BELGOMARSAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشالات
لقم 31 شالع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
BELGOMARSAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

مكة ع الة 66 شقة 03  - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
27653

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2019 مالس) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BELGOMARSAH
االستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتصدير،))الزلاعة الغذائية)،)مواد)
التن ية) املعلوماتية،) مواد  البناء،)

الرق ة)،)اشغال البناء)والتع ير....
عنوان املقر االجت اعي):)شالع مكة)
ع الة)66)شقة)03  - 70000)العيون)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
مالسيل) ديرك  كستر  دو  السيد 
دلهم) (100 500)حصة بقي ة) ( (: جي)

للحصة.
 500 ( (: كيني) العزيز  عبد  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد دو كستر ديرك مالسيل جي)
العيون) (70000 العيون) عنوانه)ا))

املغرب.
السيد عبد العزيز كيني عنوانه)ا))
الوحدة)) تجزئة  د  بلوك  (829 لقم)

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دو كستر ديرك مالسيل جي)
العيون) (70000 العيون) عنوانه)ا))

املغرب
السيد عبد العزيز كيني عنوانه)ا))
الوحدة)) تجزئة  د  بلوك  (829 لقم)

70000)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
10)مالس) بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2019)تحت لقم)737.
976I

ham consultingهام كنسيلتين

هوم سايز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ham consultingهام كنسيلتين
1128 شالع الفداء الشقة 2 الطابق 
االول عين الشفاء 2 ، 20500، الدال 

البيضاء املغرب
هوم سايز شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 1 تجزئة 
االمان لقم 5 الطابق GH8 1  عين 
السبع  - 20353  البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
36398

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
هوم) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

سايز.
و) البيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكراء)و الشراء)في العقال.
تجزئة) (1 (: عنوان املقر االجت اعي)
عين) ( (GH8  1 الطابق) (5 االمان لقم)

السبع))-)20353))البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
((: ( لطفي) املهدي  لشيد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لطفي)) املهدي  لشيد  السيد 
ح)) ح  (220 5لقم) بلوك) ( عنوانه)ا))

20230)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لطفي)) املهدي  لشيد  السيد 
ح)) ح  (220 5لقم) بلوك) عنوانه)ا))

20230)البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)560783.
977I

BTP STRUCTURES

BTP STRUCTURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP STRUCTURES
 Technopark Avenue Mohamed

T101 ، 90000 5، طنجة املغرب
BTP STRUCTURES شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
 Technopark Avenue Mohamed

T101 5 طنجة 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
129201

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 BTP (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.STRUCTURES
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Bureau d’études techniques
 et assistance technique des

.ouvrages génie civil
(: االجت اعي) املقر  عنوان 
 Technopark Avenue Mohamed
طنجة) (90000 طنجة) (5 T101

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زكرياء) الولاق  السيد 
زم)) وادي  الضو  دال  حي  (3 الزنقة)

25350)وادي زم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكرياء) الولاق  السيد 
زم)) وادي  الضو  دال  حي  (3 الزنقة)

25350)وادي زم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)255885.
978I

ائت انية ياقوت

RASSIKA RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائت انية ياقوت
22 الطابق السفلي ع الة لقم 23 

اشراق سكن تامنصولت ، 80300، 
مراكش املغرب

RASSIKA RENT CAR  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي مكتب لقم 5 ع الة 21 
النخيل 8 تامنصولت - 80300 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.119371

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 30)غشت) املؤلخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
 Mlle. AGRANDI RABIAA Mlle.

AGRANDI RABIAA)ك سير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)11803.
979I

املرافق

رافنا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املرافق
شالع موالي يوسف إقامة الفتح 
«ب» لقم 39 ، 90000، طنجة 

املغرب
لافنا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي تقع في 

زمولي 3 ماجدة ب2 طابق3 لقم52 
- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
132067

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها):)لافنا.
أبحاث) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السوق و إستفتاء)الرآي العام.
في) تقع  (: االجت اعي) املقر  عنوان 
3)ماجدة ب2)طابق3)لقم52  زمولي)

- 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
38)حصة) ( (: السيدة نعي ة زكري)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 33 ( (: املنصولي) لفيعة  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد املفضل  ليفة):))33)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زكري  نعي ة  السيدة 
أكسياس) زنقة  اس اعيل  موالي 
56 90000)طنجة) إقامة ياسين لقم)

املغرب.
املنصولي) لفيعة  السيدة 
لقم) بوت يم  سيدي  زنقة  عنوانه)ا))
الحسي ة) (32000 ترجيست) (18

املغرب.
السيد املفضل  ليفة عنوانه)ا))
 23 شالع غرناطة زنقة التفاحة لقم)

93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكري  نعي ة  السيدة 
أكسياس) زنقة  اس اعيل  موالي 
56 90000)طنجة) إقامة ياسين لقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12893.

980I

STE MAAZIZ GREEN

STE MAAZIZ GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAAZIZ GREEN
 N°2 RUE(JARIR(AP11 AV(ALAL

 BNOU(ABDELLAH ، 30000، FES
MAROC

STE MAAZIZ GREEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N°2 وعنوان مقرها اإلجت اعي
 RUE(JARIR(AP11 AV(ALAL

 BNOU(ABDELLAH  - 30000 FES
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
74493

في) مؤلخ  حر  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MAAZIZ GREEN
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.EXPLOITATION AGRICOLE
 N°2 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 RUE JARIR AP11 AV ALAL
 BNOU ABDELLAH  - 30000 FES

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 20.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 EL GHOUATI السيدة)
NAOUAL :  200)حصة بقي ة)100 

دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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 EL GHOUATI السيدة)

 N°2 RUE عنوانه)ا)) (NAOUAL

 JARIR AP11 AV ALAL BNOU

.ABDELLAH  30000 FES MAROC

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

 EL GHOUATI السيدة)

 N°2 RUE عنوانه)ا)) (NAOUAL

 JARIR AP11 AV ALAL BNOU

ABDELLAH  30000 FES MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)6057.

981I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

siry consulting

 av(allal(el(fassi(unite 5 n529

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

IMANE(FER   S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مسيرة  

التانية  حرف  د لقم 162 املتجر لقم 

2 - 80000 مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.11077

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

لفع) تم  (2001 ماي) (19 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال 

«800.000)دلهم»)أي من)«200.000 

عن) دلهم») (600.000» إلى) دلهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (18 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2001)تحت لقم)16019.

982I

FIGENOR

 MOROCCAN BRIDGE FOR
TRADE AND SERVICES-

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 MOROCCAN BRIDGE FOR
 TRADE AND SERVICES-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجت اعي  185 

شالع يوسف ابن تاشفين - 62000 
الناظول املغرب.

تغيير نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.18771
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تم تغيير) 01)أكتوار) املؤلخ في)
نشاط الشركة من)«استيراد و تصدير)
االلعاب»)إلى)«-)تسويق مستحضرات)

التج يل
-)استيراد و تصدير بصفة عامة».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)4724.

983I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

siry consulting
 av(allal(el(fassi(unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
IMANE(FER   S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مسيرة  
التانية  حرف  د لقم 162 املتجر لقم 

2 - 80000 مراكش املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.11077
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2002 أبريل) (28 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«900.000)دلهم»)أي من)«600.000 
عن) دلهم») (1.500.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (06 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2002)تحت لقم)1078.
988I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
إعالن متعدد القرالات

siry consulting
 av(allal(el(fassi(unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
IMANE(FER   S.A.R.L.AU «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: مسيرة  
التانية  حرف  د لقم 162 املتجر لقم 

2 - - مراكش  املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.11077

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)13)دجن3ر)2010

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بإضافة) ( االجت اعي) الغرض  ت ديد 
األنشطة التالية))التجالة العامة,شراء)
وايع اللوازم العامة, دمات متنوعة

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير النشاط على مستوى الضريبة))
من  الل اعت اد األنشطة) ( املهنية)
التالية))بيع وشراء)الحديد بالتجزئة-

,مقاول نجالة معدنية,تاجر
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
العنوان) من  االجت اعي  املقر  نقل 
د لقم) ( )حرف) التانية) ( الحالي مسيرة)

162)املتجر لقم)2)مراكش)))إلى عنوان)
لقم) ( امليكانكي) حي  ( العزوزية) الفرع 

282)سيدي غانم مراكش)))

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة لأس املال من)1500000)دلهم)

ليرتفع الى)2500000)دلهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض االجت اعي

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجت اعي

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

مساه ات

بند لقم)9:)الذي ينص على مايلي:))
لأس املال

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

دجن3ر) (31 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2010)تحت لقم)88668.

985I

MOSTACHARCOM

R&B KAPITAL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOSTACHARCOM

 BD(ZERKTOUNI(IMM 265

 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

R&B(KAPITAL(INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 شالع 

زلقطوني الطابق 9 لقم 92 - 20000  

الدال البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561593

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 R&B (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KAPITAL INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)االستث ال)

في االستحواذ على حصص في لؤوس)

الشركات,مستشال,املعامالت) أموال 

وتطوير) واإليجالات,اقتناء) العقالية 

املشاليع العقالية..

عنوان املقر االجت اعي):)265)شالع)

زلقطوني الطابق)9)لقم)92 - 20000  

الدال البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: بل جدوب) السيدة سالة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد زكرياء)الايعي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سالة بل جدوب عنوانه)ا))

 130 فيال) ليسول  كولف  كاليفولنيا 

بوسكولة النواصر) املدينة الخضراء)

27182))الدال البيضاء))املغرب.

عنوانه)ا)) الايعي  زكرياء) السيد 

تجزئة ال كولين)2)فيال)82)كاليفولنيا)

20150))الدال البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سالة بل جدوب عنوانه)ا))

 130 فيال) ليسول  كولف  كاليفولنيا 

بوسكولة النواصر) املدينة الخضراء)

27182))الدال البيضاء))املغرب

عنوانه)ا)) الايعي  زكرياء) السيد 

تجزئة ال كولين)2)فيال)82)كاليفولنيا)

20150))الدال البيضاء))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885388.

986I

BOUCHTA COMPTA

 CASINO MANAGEMENT
GROUP

تعيين أعضاء)مجلس اإلدالة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
 CASINO MANAGEMENT
GROUP «شركة  املساه ة»

وعنوان مقرها االجت اعي: طريق 
مالباطا محج طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
«تعيين أعضاء مجلس اإلدالة»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.13895

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)21)شتن3ر)2022

تقرل تعيين أعضاء)مجلس اإلدالة)
(- التالية:) املالية  السنوات   الل 

2022)وما فوقها
األشخاص الطبيعيون:)

السيد)ة))جولدي فوالل اوليفيرس)
عنوانه)ا)) والكائن  عضو  بصفته)ا))
ب:)اسبانيا)06500)كاستيالل اسبانيا

مالتينيز) انريك  السيد)ة))
عضو والكائن) كازانوفاس بصفته)ا))
 06500 اسبانيا) ب:) عنوانه)ا))

كاستيالل اسبانيا
األشخاص املعنويون:)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (-
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12560.

987I

مصلح الوزاني

STE DECO J.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مصلح الوزاني
سيدي بولمانة شالع الشهيد عبد 
هللا اليعقوبي لقم 11 ، 92150، 

القصر الكبير املغرب
STE DECO J.S شركة ذات

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
األمل لقم 287 مكرل  - 92150 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
3529

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DECO J.S
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لألشغال املختلفة والبناء.
تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 92150 (- ( مكرل) (287 لقم) األمل 

القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
عياشة) الرح ان  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عياشة) الرح ان  عبد  السيد 
 21 زنقة) د  م  السالم  حي  عنوانه)ا))
لقم)37 92150)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عياشة) الرح ان  عبد  السيد 
 21 زنقة) د  م  السالم  حي  عنوانه)ا))
لقم)37 92150)القصر الكبير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

نون3ر)2022)تحت لقم)296.
988I

ائت انية فر�سي فاط ة

PARA PERM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائت انية فر�سي فاط ة
شالع الزلقطوني بلوك ب لقم 16 
مديونة ، 20890، مديونة املغرب
PARA PERM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 
االل�سي تجزئة السالم لقم 257 
مديونة الدالالبيضاء - 29890 

مديونة املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.475057

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 29)شتن3ر) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (PARA PERM SARL
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
االل�سي) الطابق  اإلجت اعي  مقرها 
مديونة) (257 لقم) السالم  تجزئة 
مديونة) (29890 (- الدالالبيضاء)

املغرب نتيجة ل):) سالة دون لاح.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
 257 لقم) السالم  تجزئة  االل�سي 
 29890 (- الدالالبيضاء) مديونة 

مديونة املغرب.)
و عين:

و) عدالن  ( يوسف) السيد)ة))
 85 لقم) التيسير  تجزئة  عنوانه)ا))
مديونة) (29890 البيضاء) مديونة 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الطابق) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 257 لقم) السالم  تجزئة  االل�سي 

مديونة الدالالبيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885522.

989I
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fam consulting

AKWAN AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fam consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc
AKWAN AGRO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تعاونية 
م3روكة شريفية تسلطانت االودية 
مراكش  - 80000 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130515

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.AKWAN AGRO
غرض الشركة بإيجاز):)استخدام)

األلا�سي الزلاعية.
تعاونية) (: املقر االجت اعي) عنوان 
االودية) تسلطانت  شريفية  م3روكة 

مراكش))-)80000)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مح ود)) الدين  موحي  السيد 
شريفية) م3روكة  تعاونية  عنوانه)ا))
 80000 ( مراكش) االودية  تسلطانت 

مراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

مح ود)) الدين  موحي  السيد 

شريفية) م3روكة  تعاونية  عنوانه)ا))

 80000 ( مراكش) االودية  تسلطانت 

مراكش))املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181251.

990I

FLASH ECONOMIE

pyramide gardiennage
إعالن متعدد القرالات

pyramide gardiennage

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

لأس الها :100000 دلهم

مقرها االجت اعي:  جهة مديونة زاوية 

الطريق الوطنية لقم 9 و الطريق 

الجهوية 315 مكتب لقم 5 الدال 

البيضاء

لقم التقييد في السجل التجالي : 

306051

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

قرل) (2022 أكتوار) ( (21 في) املؤلخ 

الشركاء)ما يلي

تفويت السيدة سعيدة))حو)1000 

حصة لفائدة السيد نول الدين شهير)

على مج وع)1000)حصة

شهير) الدين  نول  السيد  تعيين 

القاطن في تجزئة الخير زنقة)70)لقم)

ك سير) الشق  عين  (08 الشقة) (66

جديد للشركة مكان السيدة سعيدة)

حو

من) (17 و) (8  7  6 تعديل الفصول)

النظام األسا�سي للشركة

تحديث النظام األسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاليخ) البيضاء) بالدال  التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845072

991I

FLASH ECONOMIE

Bassam atlass
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Bassam atlass  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي تاعجيلت 

زايدة  - 58350 ميدلت  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.3223

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 26)شتن3ر) املؤلخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

أيوجيل))إدليس ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية ب يدلت)

2022)تحت لقم)262.

992I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

siry consulting

 av(allal(el(fassi(unite 5 n529

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

IMANE(FER   S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي العزوزية  

حي امليكانكي  لقم 282 سيدي غانم   

- 80000 مراكش املفرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.11077

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تم) (2020 يوليوز) (17 في) املؤلخ 

قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 

من) أي  دلهم») (1.800.000»

«8.122.000)دلهم»)إلى)«5.522.000 

دلهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

27)غشت) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2020)تحت لقم)115018.

993I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

siry consulting

 av(allal(el(fassi(unite 5 n529

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

IMANE(FER   S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي العزوزية  

حي امليكانكي  لقم 282 سيدي غانم   

- 80000 مراكش املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.11077

الشريك) قرال  ب قت�سى 

 2021 نون3ر) (12 في) املؤلخ  الوحيد 

ب بلغ) الشركة  لأس ال  لفع  تم 

من) أي  دلهم») (478.000» قدله)

«5.522.000)دلهم»)إلى)«6.000.000 

دلهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

ألااح أو عالوات إصدال في لأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

دجن3ر) (09 بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2021)تحت لقم)130586.

998I
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monde consulting

GO-AHEAD BUSNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

monde consulting

٬766شالع مح د السادس الطابق 

التاني الدال البيضاء ، 20550، الدال 

البيضاء املغرب

GO-AHEAD BUSNESS  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 10 

شالع الحرية ، الطابق 3 شقة 

6 الدالالبيضاء  - 20000 

الدالالبيضاء  املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.289893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تقرل حل) 30)غشت) املؤلخ في)

GO-(شركة ذات املسؤولية املحدودة

AHEAD BUSNESS)))مبلغ لأس الها)

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

اإلجت اعي)10)شالع الحرية)،)الطابق)

 20000 (- ( الدالالبيضاء) (6 شقة) (3

(: ل) نتيجة  ( املغرب) ( الدالالبيضاء)

الخسائر املتراك ة و ضعف املبيعات.

 10 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 6 شقة) (3 الطابق) (، الحرية) شالع 

الدالالبيضاء))-)20000)الدالالبيضاء))

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))الناصح))عبد الرحيم و)
عنوانه)ا))التجزئة)6)زنقة)47)لقم)15 

الدالالبيضاء)) (20000 ق ج البيضاء)

املغرب))ك صفي))ة))للشركة.

و) مح ود  ( ( الناصح) السيد)ة))
عنوانه)ا))التجزئة)6)زنقة)47)لقم)15 

الدالالبيضاء)) (20000 ق ج البيضاء)

املغرب))ك صفي))ة))للشركة.

عبد الغاني و) ( الناصح) السيد)ة))
عنوانه)ا))التجزئة)6)زنقة)47)لقم)15 

الدالالبيضاء)) (20000 ق ج البيضاء)

املغرب))ك صفي))ة))للشركة.

و) حسن  ( الناصح) السيد)ة))
عنوانه)ا))التجزئة)6)زنقة)47)لقم)15 
الدالالبيضاء)) (20000 ق ج البيضاء)

املغرب))ك صفي))ة))للشركة.
و) مصطفى  ( الناصح) السيد)ة))
عنوانه)ا))التجزئة)6)زنقة)47)لقم)15 
الدالالبيضاء)) (20000 ق ج البيضاء)

املغرب))ك صفي))ة))للشركة.
و) مح د  ( الناصح) السيد)ة))
عنوانه)ا))التجزئة)6)زنقة)47)لقم)15 
الدالالبيضاء)) (20000 ق ج البيضاء)

املغرب))ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)10)شالع الحرية)

،)الطابق)3)شقة)6)الدالالبيضاء)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888833.
995I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

 ELECTROMENAGER
FATAHNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES(MIMOUZA(IMM(D 3EME
 ETAGE(APP 10, CITE(FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

 ELECTROMENAGER FATAHNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي  لقم 16 
املنطقة الصناعية  - 86152 ايت 

ملول املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.25969

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (27 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
  ELECTROMENAGER FATAHNA

دلهم) (1.000.000 لأس الها) مبلغ 

 16 لقم) ( اإلجت اعي) مقرها  وعنوان 

ايت) (86152 (- ( الصناعية) املنطقة 

ملول املغرب نتيجة ل):)تصفية الادية)

من طرف الشركاء.

 16 و حدد مقر التصفية ب لقم)

ايت) (86152 (- ( الصناعية) املنطقة 

ملول املغرب.)

و عين:

و) بوزيان  ( عزالدين) السيد)ة))

حي) الراشيدية  زنقة  (68 عنوانه)ا))

انزكان املغرب) (86353 ( موالي لشيد)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) ( بانزكان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)2247.

996I

LE LEGALISTE

ZOUMI ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

ZOUMI ISKANE   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 147 شالع 

املقاومة، إقامة أفا، الطابق الثاني، 

مكتب 28 - 20000 الدال البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

536755

 17 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 مالس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

. ZOUMI ISKANE

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصباغة)؛

أع ال مختلفة.

 147 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

الطابق) أفا،) إقامة  املقاومة،) شالع 

الدال) (20000  -  28 مكتب) الثاني،)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد اح د حرطيط)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اح د حرطيط عنوانه)ا))

دوال أوالد ساعد الدلاع موالي عبد)

هللا))28000)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اح د حرطيط عنوانه)ا))

دوال أوالد ساعد الدلاع موالي عبد)

هللا))28000)الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

مالس)2022)تحت لقم)-.
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PLAYA AZUL

 STE INJAZ SERVICE
NETTOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier(hey(ennahda
 el(marssa(laayoune(av 11

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، املر�سى املغرب

 STE INJAZ SERVICE
NETTOYAGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي النهضة 
زنقة سيدي افني املر�سى العيون  - 

70002 املر�سى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

83961
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.INJAZ SERVICE NETTOYAGE
التجالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة  دمات النظافة.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
املر�سى) افني  سيدي  زنقة  النهضة 

العيون))-)70002)املر�سى املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100.000 ( (: السيد املهدي لياض)
دلهم) (100.000 بقي ة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لياض  املهدي  السيد 
تجزئة املسيرة املسيرة الخضراء)زنقة)
العيون)) املر�سى  (09 لقم) ازويرات 

70002)املر�سى املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لياض  املهدي  السيد 
تجزئة املسيرة املسيرة الخضراء)زنقة)
العيون)) املر�سى  (09 لقم) ازويرات 

70002)املر�سى املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)3268.
998I

مستامنة تي ادير ش.م.م))ش.و

 STE PIECE AUTO AIT
LAKSIR  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة تي ادير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ ع الة الشفاء الطابق 

الرابع الناظول، 62000، الناظول 
املغرب

  STE PIECE AUTO AIT LAKSIR
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

الروي�سي ازغنغان الناظول  الناظول 
62000  الناظول املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.21585
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن3ر) (23 في) املؤلخ 

املصادقة على):
ايت) مح د  )ة)) السيد) تفويت 
اجت اعية) حصة  (500 الواحد) عبد 
)السيد) 500)حصة لفائدة) من أصل)
23)شتن3ر) )ة))الحسن))هوالي بتاليخ)

.2022
العزيز)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجت اعية  حصة  (500 لقصير)
)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
شتن3ر) (23 بتاليخ) هوالي  ( الحسن)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)09)نون3ر)

2022)تحت لقم)4734.

999I

SAMIR FIDUCIAIRE

 AALIM INSTITUTE FOR
LANGUAGE STADIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 AALIM INSTITUTE FOR

LANGUAGE STADIES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجت اعي سقاية 

ح ادشة، فران نوالة، أ.م، مكناس 
سقاية ح ادشة، فران نوالة، أ.م، 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
تغيير تس ية الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
28199

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (10 في) املؤلخ 
 AALIM» من) الشركة  تس ية  تغيير 
 INSTITUTE FOR LANGUAGE
 AALIM INSTITUTE»(إلى(»(STADIES
 FOR PROFESSIONAL TRAINING

.»PRIVE
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8189.
1000I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

LEBRINI LILAAKAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
LEBRINI LILAAKAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : الطابق 
االول حي املسيرة 2 بلوك 13 الرقم 

10 - 23000 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.11035

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 يناير) (08 املؤلخ في)
ذات) شركة  (LEBRINI LILAAKAR
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 
اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
 13 2)بلوك) الطابق االول حي املسيرة)
10 - 23000)بني مالل املغرب) الرقم)

نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:

و) ل3ريني  ( العزيز) عبد  السيد)ة))
 22 لقم) (2 نرجس) تجزئة  عنوانه)ا))
23000)بني مالل املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
وفي الطابق) (2022 أكتوار) (07 بتاليخ)
الرقم) (13 بلوك) (2 االول حي املسيرة)

10 - 23000)بني مالل املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)1116.

1001I

FITICOF

D-MAXFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شالع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب
D-MAXFER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي محل 6 
تجزئة لجاء 3 اوالد طيب - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74503
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.D-MAXFER

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات الحديدية.

 6 محل) (: عنوان املقر االجت اعي)

 30000 (- اوالد طيب) (3 تجزئة لجاء)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد شرقي):))700)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد إلياس))شرقي):))300)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شرقي  سعيد  السيد 

93)تجزئة مواي ادليس حي واد فاس))

30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) شرقي  ( إلياس) السيد 

عين) طريق  السالم  باب  تجزئة 

الشقف)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شرقي  سعيد  السيد 

93)تجزئة مواي ادليس حي واد فاس))

30000)فاس املغرب

عنوانه)ا)) شرقي  ( إلياس) السيد 

عين) طريق  السالم  باب  تجزئة 

الشقف)30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8626/2022.

1002I

EURODEFI MANAGEWELL

شركة ذيبه للهندسة العاقلة 
ش.م.ل.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

لفع لأس ال الشركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

شركة ذيبه للهندسة العاقلة 
ش.م.ل. شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 17 شالع 
مح د 5 الطابق الرابع لقم 22 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.118881
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2022 يوليوز) (08 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
 10.000» أي من) دلهم») (920.000»
عن) دلهم») (1.020.000» إلى) دلهم»)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدال و املستحقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (27 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258836.
1003I

FLASH ECONOMIE

 برنسيبيوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

»   برنسيبيوم  ش.م.م.ش.و          «
لقم التقييد في السجل التجالي 

380987
)في) )ب قت�سى))عقد))عرفي))مؤلخ)
17 2022/10/)قرل))الشريك الوحيد))
برنسيبيوم»)) (« ( املس اة) ( للشركة)
محدودة،) مسؤولية  ذات  ( شركة)
لأس الها) ( الوحيد) الشريك  ذات 
دلهم مقرها االجت اعي)) (10.000,00
سويبس،) زنقة  البيضاء،,10) بالدال 

شقة))8, 20000)ما يلي):
-)تصفية الشركة

-)تعيين))السيد العلمي الح دوني)
مهدي))))ك صفي

املقر) في  التصفية  مقر  تحديد  (-
األسا�سي للشركة

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
يوم) في  ( البيضاء) بالدال  ( التجالية)

2022/11/08)تحت لقم)888355
1008I

ETS COMPTA HOUSE

IMTIYAZ AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

IMTIYAZ AUTO ECOLE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي السيري 
سيدي بوتزكاغت الزنقة لقم 15 
 نيفرة   - 58000  نيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

8633
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.IMTIYAZ AUTO ECOLE
-سيالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التعليم.
السيري) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 15 لقم) الزنقة  بوتزكاغت  سيدي 

 نيفرة)))-)58000) نيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( الياس) السيد حفي�سي 
حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد جنان مح د)):))500)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حفي�سي الياس))عنوانه)ا)))
السيري) (53 لقم) االطلس  تعاونية 

 نيفرة)58000) نيفرة املغرب.
عنوانه)ا)) ( مح د) جنان  السيد 
مكرل حي السيدي) (02 لقم) (10 زنقة)
بوتزكاغت  نيفرة))))58000) نيفرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفي�سي الياس))عنوانه)ا)))
السيري) (53 لقم) االطلس  تعاونية 

 نيفرة)58000) نيفرة املغرب
عنوانه)ا)) ( مح د) جنان  السيد 
مكرل حي السيدي) (02 لقم) (10 زنقة)
بوتزكاغت  نيفرة))))58000) نيفرة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2022)تحت لقم)885.

1005I

sacompta sarl au

STE  CHADA  EVENEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au
288 شالع الجيش امللكي ميسول ، 

33250، ميسول املغرب
 STE  CHADA  EVENEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال  
ايدلاسين  امليس  مرموشة  بوملان - 

33000 بوملان املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
2277
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
  STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHADA  EVENEMENTS
م ول) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت)+)مطعم)+)متحادت.
دوال)) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- بوملان) ( )مرموشة) امليس) ( ايدلاسين)

33000)بوملان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: لخديمي) ( لحسن) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لحسن))لخديمي عنوانه)ا))
بوطيب) ( سيدي) ( حي) ( طاطا) ( زنقة)

ميسول)33250)ميسول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن))لخديمي عنوانه)ا))
بوطيب) ( سيدي) ( حي) ( طاطا) ( زنقة)

ميسول)33250)ميسول املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)523/2022.
1006I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

املوا أگري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
املوا أگري شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 شالع 
أح د املججاتي اقامة األلب الطابق 
1 ن 8 حى املعاليف الدال البيضاء 

2000 الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561671

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
املوا) (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

أگري.
الزلاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واإلنتاج الزلاعي.
13)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
أح د املججاتي اقامة األلب الطابق)
البيضاء) الدال  املعاليف  حى  (8 ن) (1

2000)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
تدالوي) حسين  ناصر  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
تدالوي) حسين  ناصر  السيد 
زنقة) و  لوزفلت  شالع  (18 عنوانه)ا))
الدال) (2000 بولكون) املراك�سي 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
تدالوي) حسين  ناصر  السيد 
زنقة) و  لوزفلت  شالع  (18 عنوانه)ا))
الدال) (2000 بولكون) املراك�سي 

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845736.
1007I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

LEANOVIA IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

218 شالع إبن سينا ، 20210، الدال 
البيضاء املغرب

LEANOVIA IT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 218 شالع 
إبن سينا  - 20210  الدال البيضاء  

املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.319873

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2016 غشت) (09 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«100.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (200.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 
غشت)2016)تحت لقم)00612058.
1008I

siry consulting

IMANE FER   S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

siry consulting
 av(allal(el(fassi(unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
IMANE(FER   S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي العزوزية  
حي امليكانكي  لقم 282 سيدي غانم   

- 80000 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.11077

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)30)أبريل)2012)تقرل إنشاء)
التس ية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
حي) ( العزوزية) بالعنوان  الكائن  و  (-
(- ( ( 521)سيدي غانم) لقم) ( امليكانكي)
مراكش املغرب و املسير من) (80000

طرف السيد)ة))لكحل حسن.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
10)غشت) بتاليخ) ( التجالية ب راكش)

2012)تحت لقم)57365.
1009I

fidmanar

BRESA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
fidmanar

113 شالع عبد الكريم الخطابي 
ع الة املهندز لقم د شقة لقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 80000، 

marrakech maroc
BRESA IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
األع ال زينيث  شالع مسلم تجزئة 
بوكال الطابق 3 شقة لقم 18 باب 

دكالة - 80030 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130523

 26 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن3ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 BRESA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.IMMO
-غرف أو) (: غرض الشركة بإيجاز)

شقق مفروشة.
مركز) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع مسلم تجزئة) ( زينيث) األع ال 
باب) (18 لقم) شقة  (3 الطابق) بوكال 

دكالة)-)80030)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: صاهب) بري تان  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 100 (: صاهب) بري تان  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بري تان صاهب عنوانه)ا))
سانت) (93200 هاكيت) شالع  (6

دينيس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بري تان صاهب عنوانه)ا))
سانت) (93200 هاكيت) شالع  (6

دينيس فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181255.
1010I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

W TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

W TECH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 88 شالع 

مح د السالوي، فاس - 30000 
فاس املغرب.

تحويل  املقر االجت اعي للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.62467
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
(- فاس) شالع مح د السالوي،) (88»
30000)فاس املغرب»)إلى)«محل لقم)
2،)تجزئة)17)حي قا�سي السايح))شالع)
(- فاس) (، ابن الخطيب طريق صفرو)

30060)فاس))املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار) (31 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8863.
1011I

مكتب معيشة للحسابات و األستشالات الجبائية

RTOU TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشالات الجبائية

حي السالم بلوك E  لقم 22 -- سيدي 
سلي ان ، 18200، سيدي سلي ان 

املغرب
RTOU TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي مكتب لقم 
3 اقامة الياس ن 25 شالع يعقوب 
املنصول  - 18200 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
67237

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 RTOU(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.TRANS
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة)
نقل البظائع)

نقل االشخاص.
مكتب) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شالع) (25 الياس ن) اقامة  (3 لقم)
يعقوب املنصول))-)18200)القنيطرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( لشيد) التومي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( لشيد) التومي  السيد 
املساعدة) الحسناوي  قرية  دوال 
سيدي) (18000 ( سلي ان) سيدي 

سلي ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( لشيد) التومي  السيد 
املساعدة) الحسناوي  قرية  دوال 
سيدي) (18000 ( سلي ان) سيدي 

سلي ان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاليخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

لقم)-.
1012I

ABDESSAMAD

MOCHK IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ABDESSAMAD
 mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc
 MOCHK IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي : السعادة 

إقامة بالمي ع الة ب8 الرقم س8 

املح دية - 20800 املح دية املغرب.

قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 

.11109

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 أكتوار) (05 في) املؤلخ 

 MOCHK IMPORT EXPORT حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

لأس الها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  دلهم  (100.000

بالمي) إقامة  السعادة  اإلجت اعي 

(- املح دية) س8) الرقم  ب8) ع الة 

نتيجة) املغرب  املح دية  (20800

اللتوقف التام عن النشاط.

و عين:

و) مشك  ( ( سعيد) السيد)ة))

عنوانه)ا))إقامة لياض الش ال ع الة)

يخلف)) بني  (128 شقة) (1 طابق) (10

ك صفي) املغرب  املح دية  (20800

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الختامية)

بتاليخ)05)أكتوار)2022)وفي السعادة)

الرقم س8  ع الة ب8) بالمي  إقامة 

املح دية)-)20800)املح دية املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2012.

1013I

CABINET CONSEIL ACHOURI

CINEMARS FILMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97

 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

CINEMARS FILMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجت اعي سكن 
حي القدس بغداد 2 مبنى 2 لقم 8 
سيدي ال3رنو�سي - الدال البيضاء - 

20000 الدال البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.406637

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
ت ت) (2022 شتن3ر) (15 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))لايع))سعيد)600 
 3.000 أصل) من  اجت اعية  حصة 
مح د)) ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لجراجي بتاليخ)15)شتن3ر)2022.
سعيد) ( لايع) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (600
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.000
ادليس))موانا بتاليخ)15)شتن3ر)2022.
سعيد)) ( لايع) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (1.200
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.000
شتن3ر) (15 بتاليخ) مالينو  فرنسيسكو 

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)839978.
1018I

زواير بوتغ اس

STE CHOKOUD CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زواير بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
  STE CHOKOUD CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 3 

مج وعة 10 حي املسيرة 2 تازة  - 
35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
6769

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CHOKOUD CAR SARL

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيالات بدون سائق.

 3 (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(- ( تازة) (2 املسيرة) حي  (10 مج وعة)

35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد اشرف شكود)):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

 250 ( (: ( اسويطة) ايوب  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 250 ( (: اسويطة) ياسين  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( شكود) اشرف  السيد 
امين سكن ع الة ب) تجزئة  (7 لقم)

17)تجزئة املسعودي تازة)35000)تازة)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد ايوب اسويطة)

 35000 حي الرشاد تازة) (3 مج) (253

تازة املغرب.

السيد ياسين اسويطة عنوانه)ا))

 35000 حي الرشاد تازة) (3 مج) (253

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين اسويطة عنوانه)ا))

 35000 حي الرشاد تازة) (3 مج) (253

تازة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)522.

1015I

EURODEFI MANAGEWELL

شركة دبي للهندسة العتمانية

 ENTREPRISE DHIBA

OUTMANE ENGNEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

شركة دبي للهندسة العت انية

 ENTREPRISE DHIBA OUTMANE

ENGNEERING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي 17 شالع 

مح د 5 الطباق لقم 22 طنجة   - 

90000 طنجة  املغرب.

تغيير تس ية الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

118881

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

 2022 يوليوز) (08 في) املؤلخ 

من) الشركة  تس ية  تغيير  تم 

العت انية للهندسة  دبي  «شركة 

 ENTREPRISE DHIBA OUTMANE

 DHISM» إلى) (» (ENGNEERING

اللوجستية الخدمات  (LOGISTIC

.»DHISM

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار) (27 بتاليخ) ( التجالية بطنجة)

2022)تحت لقم)258836.

1016I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

KSIOURA DES TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

KSIOURA DES TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي الفتح 
28 املهاية - 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57617

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.KSIOURA DES TRAVAUX
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء
مساح الكم في البناء

متعهد البستنة.
عنوان املقر االجت اعي):)حي الفتح)

28)املهاية)-)50050)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد))يوسف كسيولة):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))يوسف كسيولة عنوانه)ا))
مكناس) (50050 املهاية) الفتح  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))يوسف كسيولة عنوانه)ا))
مكناس) (50050 املهاية) الفتح  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8132.

1017I
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BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

SALWA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
SALWA FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي شقة 11، 

الطابق الثاني، ع الة 12، زنقة 
القنيطرة،م.ج، مكناس - 50050 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
57635

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.SALWA FER
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)
املتاجرة

االستيراد و التصدير.
شقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
زنقة) (،12 الطابق الثاني،)ع الة) (،11
 50050 (- مكناس) القنيطرة،م.ج،)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: هادي) عث ان  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هادي  عث ان  السيد 

 50050 مكناس) (2 النعيم) (89 لقم)
مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هادي  عث ان  السيد 
 50050 مكناس) (2 النعيم) (89 لقم)

مكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8155.
1018I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

OUNAAMAN ATMAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب
OUNAAMAN ATMAD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 8002 

زنقة 88 وجه عروس مكناس - 
50050 مكناس املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.42679
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( (OUNAAMAN ATMAD
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
زنقة) (8002 لقم) اإلجت اعي  مقرها 
 50050 (- مكناس) عروس  وجه  (88
حل) (: ل) نتيجة  املغرب  مكناس 

الشركة.
لقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
88)وجه عروس مكناس) 8002)زنقة)

- 50050)مكناس املغرب.)
و عين:

السيد)ة)))عبد الرح ان))ونع ان)
و عنوانه)ا))لقم)8002)زنقة)88)وجه)
مكناس) (50050 مكناس) عروس 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)1137.

1019I

DCAP

XCDM MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DCAP

 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al(Banafsaj, Bat(B, Appt(N°4,

 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC

XCDM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي زاوية شالع 

ع ر الخيام وزنقة البنفسج، ع الة 

ب لقم 8 الطابق األول، بوسيجول - 

20000 الدال البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

560917

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 XCDM(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MAROC

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشالات اإلدالية.

زاوية) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
البنفسج،) وزنقة  الخيام  شالع ع ر 
األول،) الطابق  (8 لقم) ب  ع الة 
البيضاء) الدال  (20000 (- بوسيجول)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة حسناء)سافري)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حسناء)سافري عنوانه)ا))
 20000 ق) م  الطلبة  دلب  (12 لقم)

الدال البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حسناء)سافري عنوانه)ا))
 20000 ق) م  الطلبة  دلب  (12 لقم)

الدال البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)-.
1020I

sacompta sarl au

STE  BEL YOUSFI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sacompta sarl au
288 شالع الجيش امللكي ميسول ، 

33250، ميسول املغرب
 STE  BEL(YOUSFI(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع  
موالي لشيد حي بئرنزان  اوطاط  
الحاج - 33000 اوطاط الحاج 

املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.915

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)08)يوليوز)2022)تقرل حل)
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE  BEL YOUSFI الشريك الوحيد)
 200.000 )مبلغ لأس الها) (SARL AU
دلهم وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع))
اوطاط)) ( بئرنزان) حي  لشيد  موالي 
الحاج) اوطاط  (33000 (- الحاج)
النهائي)) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.
شالع)) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اوطاط)) ( بئرنزان) حي  لشيد  موالي 
الحاج)) اوطاط  (33300 (- الحاج)

املغرب.)
و عين:

و) يوسفي  ( ( ( بل قدم) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي ملوية))لقم)58))اوطاط))
الحاج))33300)اوطاط))الحاج املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
لقم) ( حي ملوية) (: املتعلقة بالتصفية)

58))اوطاط))الحاج)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)528/2022.

1021I

CCE SERVICES

 FACTORY PERFORMANCE
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CCE SERVICES
الرقم 198 تجزئة الوفا  الطابق 
الثاني شقة لقم 9 ، 28820، 

املح دية املغرب
 FACTORY PERFORMANCE
SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 

االولكيدي 3 الع الة  أ الرقم 06  
الطابق الثاني  - 28800 املح دية 

املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.26827
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (26 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 FACTORY الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (PERFORMANCE SERVICE
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي اقامة االولكيدي)3 
الع الة))أ الرقم)06))الطابق الثاني))-)
(: املح دية املغرب نتيجة ل) (28800

توقف نشاط الشركة.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  06 الرقم) أ  ( الع الة) (3 االولكيدي)
املح دية) (28800 (- ( الثاني) الطابق 

املغرب.)
و عين:

و) شبابي  ( ( شفيق) السيد)ة))
السادس)) مح د  شالع  عنوانه)ا))
ع الة) ( دلب السادني) ( ابراج الفداء)
 0000  3 ( الطابق) ( (8 الشقة) ( س)
)ة)) ك صفي) املغرب  الدالالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية))بتاليخ)10)نون3ر)

2022)تحت لقم)2213.
1022I

Valoris Partners

AP Invest
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
AP Invest  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي 2 و 8 شالع 

أبو ظبي ، الطابق الثالث ، مكتب 

لقم 18 - الوازيس  - 20103 الدال 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561985

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 AP (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Invest
*إدالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل فندق ومنشأة سياحية،
نشاطات) و  مطاعم  *تسيير 

سياحية،
والسلع) املواد  ج يع  *استيراد 

املتعلقة بغرض الشركة،
الع ليات) ج يع  عام  *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سواء) أي  من 
اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير)
منقولة تتعلق بالغرض املذكول أعاله)
م اثلة) أ رى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
الذي) الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره.
 8 و) (2 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(، الثالث) الطابق  (، ظبي) أبو  شالع 
 20103 (- ( الوازيس) (- (18 مكتب لقم)

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الرح ان) عبد  حكيم  السيد 
 100 بقي ة) حصة  (333 ( (: بنسودة)

دلهم للحصة.
 338 ( (: السيد مح د ع ر مغنوج)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 333 ( (: ابراهيمي) سامي  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرح ان) عبد  حكيم  السيد 

  Belloy زنقة) (3 عنوانه)ا)) بنسودة 

75116)باليس))فرنسا.

مغنوج) ع ر  مح د  السيد 

28)ب) كولف سيتي ع الة) عنوانه)ا))

بوسكولة) الخضراء) املدينة  (3 شقة)

البيضاء) الدال  (27182 ( النواصر)

املغرب.

السيد سامي ابراهيمي عنوانه)ا)))

الوازيس)) ( (57 لقم) الفراشات  زنقة 

20103)الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الرح ان) عبد  حكيم  السيد 

  Belloy زنقة) (3 عنوانه)ا)) بنسودة 

75116)باليس))فرنسا

مغنوج) ع ر  مح د  السيد 

28)ب) كولف سيتي ع الة) عنوانه)ا))

بوسكولة) الخضراء) املدينة  (3 شقة)

البيضاء) الدال  (27182 ( النواصر)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845734.

1023I

jamal ait hommad

كابيني اكسبير امغار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam(residence(yassir(br(nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

كابيني اكسبير امغال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي اقامة 30 

بلوك ج محل 2 سالمة 5  قنيطرة 

18000 قنيطرة مغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

67251

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

كابيني) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

اكسبير امغال.

غرض الشركة بإيجاز):) بير لذى)

التامينات.

عنوان املقر االجت اعي):)اقامة)30 

قنيطرة) ( (5 سالمة) (2 بلوك ج محل)

18000)قنيطرة مغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الخيتر) طالق  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد طالق الخيتر عنوانه)ا))21 

5  18000)قنيطرة) شالع مصر شقة)

مغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طالق الخيتر عنوانه)ا))21 

5  18000)قنيطرة) شالع مصر شقة)

مغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاليخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

لقم)-.

1028I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

Kolinz Conseil
إعالن متعدد القرالات

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

Kolinz Conseil  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: ساحة 
االمم شالع ابي الدلداء اقامة بشرى 

الطابق 1 لقم 21 ساحة االمم شالع 

ابي الدلداء اقامة بشرى الطابق 1 
لقم 21 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.60559

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)11)ف3راير)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

لأس ال) لفع  الوحيد  الشريك  قرل 

الى) دلهم  (10000 من) الشركة 

100000)دلهم و ذلك بتض ين مبلغ)

قدله)90000)دلهم))من الااح الشركة)

الى لأس الها.

قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

قرل الشريك الوحيد للشركة تحويل)

(، املدينة) بنفس  االجت اعي  مقرها 

بساحة) الكائن  القديم  العنوان  من 
اقامة بشرى) االمم شالع ابي الدلداء)
الطابق)1)لقم)21)طنجة)،)الى العنوان)

الجديد الكائن بطريق طنجة البالية)
 21 لقم) (2 ع الة اوف شول الطابق)

طنجة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

يوجد املقر االجت اعي للشركة بطريق)
شول) اوف  ع الة  البالية  طنجة 

الطابق)2)لقم)21)طنجة)

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الوحيد) الشريك  قلي  لشيد  السيد 

 100000 قدله) ب ا  يساهم  للشركة 

دلهم في لأس ال الشركة.

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
مبلغ) في  محدد  الشركة  لأس ال 

 1000 الى) مقس ة  ( دلهم) (100000

دلهم) (100 بقي ة) اجت اعية  حصة 

لكل واحدة)،)و يعت3ر السيد لشيد قلي)

مالك مج وع الحصص االجت اعية)

 1000 ب) تقدل  التي  و  الشركة  في 

حصة اجت اعية)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12898.

1025I

universal gestion

DISTRIPOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  لقم 

7 جليز مراكش ، 80000، مراكش 

املغرب

DISTRIPOOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي مركززنيث 

بزنس ,شالع مسلم تجزئة بوكال 

الطابق 3 شقة لقم 18 باب دكالة - 

80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130583

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIPOOL

إستيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
منتجات) و  تجهيزات  ج يع  وتصدير 

املسابح و الحدائق.
عنوان املقر االجت اعي):)مركززنيث)
بوكال) تجزئة  مسلم  ,شالع  بزنس)
(- باب دكالة) (18 3)شقة لقم) الطابق)

80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد فريديريك باتريك)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: حبيبة) أهروش  السيدة 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
باتريك) فريديريك  السيد 
,شالع) بزنس) مركززنيث  عنوانه)ا))
شقة) (3 الطابق) بوكال  تجزئة  مسلم 
مراكش) (80000 باب دكالة) (18 لقم)

املغرب.
السيدة أهروش حبيبة عنوانه)ا))
مركززنيث بزنس),شالع مسلم تجزئة)
باب) (18 لقم) شقة  (3 الطابق) بوكال 

دكالة)80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أهروش حبيبة عنوانه)ا))
مركززنيث بزنس),شالع مسلم تجزئة)
باب) (18 لقم) شقة  (3 الطابق) بوكال 

دكالة)80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181310.
1026I

AIT MELLOUL SERVICES D’ENTREPRISES

 ECOLOGIQUE NETTOYAGE
ECONETT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 AIT MELLOUL SERVICES
D›ENTREPRISES

 N° 50, BLOC(A, HAY(ZAITOUNE
 , TIKIOUINE-AGADIR ، 80652،

AGADIR MAROC
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 ECOLOGIQUE NETTOYAGE
ECONETT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 03 
ع الة الحيان شالع الس الة باوك 
أ أيت ملول - 86150 أيت ملول 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.26883

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 نون3ر) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):
الكريم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
بنول)600)حصة اجت اعية من أصل)
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))مريم)

بالج بتاليخ)03)نون3ر)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (10 بتاليخ) ( بانزكان) االبتدائية 

2022)تحت لقم)2281.

1027I

الكالمين

NEW TAILLEUR
شركة التضامن

تأسيس شركة

الكالمين
الطابق االول الرقم 183 اقامة 

الصحراء كل يم ، 81000، كل يم 
املغرب

NEW TAILLEUR شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 

املحدين بلوك بلوك أزنقة 08 لقم 
119 - 81000 كل يم املغرب
تأسيس شركة التضامن 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
8283

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (18
األسا�سي لشركة التضامن بامل يزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 NEW (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.TAILLEUR

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالبس الجاهزةوالخياطة.

حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
لقم) (08 أزنقة) بلوك  بلوك  املحدين 

119 - 81000)كل يم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حسان) ايت  حسان  السيد 
ابواكر) زنقة  ان لشد  حي  عنوانه)ا))

الصديق))81000)كل يم املغرب.
الرزكي عنوانه)ا)) ابراهيم  السيد 
حي الرجاء)فاهلل بلوك ا زنقة)10)لقم)

08  81000)كل يم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
حسان) ايت  حسان  السيد 
حي ابن لشد زنقة ابواكر) عنوانه)ا))

الصديق))81000)كل يم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بتاليخ) ( االبتدائية بكل يم)

2022)تحت لقم)828.
1028I

LA DILIGENCE COMPTABLE

AIT MATEN LKHIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شالع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب لقم 18 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
AIT MATEN LKHIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : قطعة 
لقم 91 تجزئة نادية متجر لقم 1 
بنسودة  - 30050 فاس املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.85691

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 نون3ر) (01 املؤلخ في)
ذات) شركة  (AIT MATEN LKHIR
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000,00 الوحيد مبلغ لأس الها)
اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 
قطعة لقم)91)تجزئة نادية متجر لقم)
املغرب) فاس  (30050 (- ( بنسودة) (1
عدم) و  املالية  اللصعواات  نتيجة 
تحقيق اهداف الشركة املسطرة في)
الفصل الثالث من القانون األسا�سي..

و عين:
و) الكناش  ( انس) السيد)ة))
فاس) مص ودة  (37 لقم) عنوانه)ا))
)ة)) ك صفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)01)نون3ر)2022)وفي قطعة لقم)
91)تجزئة نادية متجر لقم)1)بنسودة))

- 30050)فاس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8562.
1029I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

آز برادر كومبني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

آز برادل كومبني شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 13 شالع 
أح د املججاتي اقامةاأللب الطابق 
1 ن 8 حى املعاليف الدال البيضاء 

2000 الدال البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.407219

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 05)شتن3ر) املؤلخ في)

آز) املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
برادل كومبني))مبلغ لأس الها)100.000 
 13 اإلجت اعي) دلهم وعنوان مقرها 
اقامةاأللب) املججاتي  أح د  شالع 
الدال) املعاليف  حى  (8 ن) (1 الطابق)
البيضاء)2000)الدال البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)تصفية مبكرة.
و حدد مقر التصفية ب)13)شالع)
أح د املججاتي اقامة األلب الطابق)
البيضاء) الدال  املعاليف  حى  (8 ن) (1

2000)الدال البيضاء)املغرب.)
و عين:

بن و�سى) ( ( مح د امين) السيد)ة))
فيال) اي وكول  تجزئة  عنوانه)ا)) و 
شالع  ليج العربي عين الذئاب) (35
2000)الدال البيضاء)املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)845097.
1030I

centre(d’affaires(sicilia

CHARAFI PROMOTEUR
إعالن متعدد القرالات

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc

CHARAFI PROMOTEUR «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجت اعي: زنقة 

الطيب بنهي ة الطابق الثاني الشقة 
3 املدينة الجديدة - 86000 اسفي 

املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.11177

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)18)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
الذي) الحصص:) بيع  لقم  قرال 
السيد نزيه شرفي) ينص على مايلي:)
لقية) للسيدة  حصصه  ج يع  باع 
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شرفي
قرال لقم توسيع النضاط التجالي:)
الذي ينص على مايلي:)انتاج وتشغيل)
بيع املنتوجات) املنتوجات الغدائية،)

الغدائية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم البند)2):)الذي ينص على)

مايلي:)توسيع النشاط التجالي
الذي) (:16 7و) (،6 البند) بند لقم 
ينص على مايلي:)تصبح السيدة لقية)
للج يع) الوحيدة  املالكة  الشرفي 
الحصص واملسييرة الوحيدة للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1685.
1031I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

مسكوسميتيكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

مسكوس يتيكا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مر�سى سلطان شقة 3 الطابق 1 

الدال البيضاء 2000 الدال البيضاء 
املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.435317
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 ماي) (08 في) املؤلخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد مسكوس يتيكا))مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مر�سى) شالع  (26 اإلجت اعي) مقرها 
الدال) (1 الطابق) (3 شقة) سلطان 
البيضاء)2000)الدال البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)تصفية مبكرة.
و حدد مقر التصفية ب)26)شالع)
مرس سلطان شقة)3)الطابق)1)الدال)
البيضاء)2000)الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة))مراد)))صدقي و عنوانه)ا))
اقامة ليفر بالم فيال)61)واحة سيدي)
 80000 مراكش) البول  ابراهيم 
مراكش املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885096.
1032I

MOSTACHARCOM

ELASTISIAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
ELASTISIAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 265 شالع 
زلقطوني الطابق 9 لقم 92 - 20000 

الدال البيضاء املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.471353

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2021 نون3ر) (17 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (ELASTISIAS الشريك الوحيد)
وعنوان) دلهم  (10.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي)265)شالع زلقطوني)
الدال) (20000  -  92 لقم) (9 الطابق)
صعواة) (: نتيجة ل) املغرب  البيضاء)
السوق) في  طلبات  على  الحصول 

بسبب الوااء)واملنافسة الكبيرة..

و حدد مقر التصفية ب)265)شالع)
زلقطوني الطابق)9)لقم)92 - 20000  

الدال البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الزوين  ( ايوب) السيد)ة))
عنوانه)ا))32)زنقة سروليي ع الة ب))

G6V 8P3)ليفيس كندا ك صفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

يناير)2022)تحت لقم)809860.

1033I

موثقة

APOWELL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة

الدال البيضاء، 18مكرل،  ملتقى 
زنقة امستردام وزنقة بروكسيل  

إقامة سالة ‹‹س» ، مرس السلطان ، 

20890، الدال البيضاء املغرب

APOWELL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  الوازيس، 

7، زنقة إمام مسلم  - 20103 الدال 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

560735

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.APOWELL
-بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصيدلة) لل نتجات  بالتقسيط 

وشبه الصيدلية؛)
-بصفة عامة كل ع لية تجالية،)
غير) أو  عقالية  أو  مالية،) صناعية،)
غير) أو  مباشرة  عالقة  لها  عقالية 
وكذلك) الشركة  ب وضوع  مباشرة 
ج يع املجالت التي ي كنها أن تساعد)

على تن ية الشركة.
عنوان املقر االجت اعي):))الوازيس،)
20103)الدال) (- ( 7،)زنقة إمام مسلم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد صاحب مح د أمين):))100 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
أمين) مح د  صاحب  السيد 
عنوانه)ا))178،)تجزئة الوفاء)92052 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
أمين) مح د  صاحب  السيد 
عنوانه)ا))178،)تجزئة الوفاء)92052 

العرائش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888555.
1035I

EL BOUZIRI ARCHI DESIGN

EL BOUZIRI ARCHI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL BOUZIRI ARCHI DESIGN
 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
 EL BOUZIRI ARCHI DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجت اعي ع الة 

1387 شقة 8 حي لوفالون قنيطرة - 

30000 قنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

67167

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 EL (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BOUZIRI ARCHI DESIGN

مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مع الي.

ع الة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

8)حي لوفالون قنيطرة)-) 1387)شقة)

30000)قنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: البوزيري) السيدة وفاء)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

البوزيري عنوانه)ا)) السيدة وفاء)
لوفالون) حي  (8 شقة) (1387 ع الة)

قنيطرة)18000)قنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

البوزيري عنوانه)ا)) السيدة وفاء)
لوفالون) حي  (8 شقة) (1387 ع الة)

قنيطرة)18000)قنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)07)نون3ر)

2022)تحت لقم)93176.

1036I

ECOGEF

 OMAR ET TAHA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA ROUTE SIDI
 BOUZID NAJMAT AL JANOB
 I( BLOC( D( APPT( 15( ELJADIDA،

24000،(ELJADIDA(MAROC
 OMAR ET TAHA DE
ذات) شركة  (CONSTRUCTION

املسؤولية املحدودة
زنقة) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
 16 لقم) (8 الطابق) (85 اطلس اقامة)
 20330 (- البيضاء) الدال  املعاليف 

الدال البيضاء)املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

557549
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 OMAR(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.ET TAHA DE CONSTRUCTION
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقالي/)مقاول اشغال عامة/)تجالة..
زنقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 16 لقم) (8 الطابق) (85 اطلس اقامة)
 20330 (- البيضاء) الدال  املعاليف 

الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: القاسط) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
السيد مح د بزاوي):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مح د القاسط عنوانه)ا))
685)شالع عبدالرح ان الدكالي) لقم)

الجديدة)28000)الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)) بزاوي  مح د  السيد 
تجزئة السالم)1)فيال لقم)75)الجديدة)

28000)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د القاسط عنوانه)ا))
685)شالع عبدالرح ان الدكالي) لقم)

الجديدة)28000)الجديدة املغرب
عنوانه)ا)) بزاوي  مح د  السيد 
تجزئة السالم)1)فيال لقم)75)الجديدة)

28000)الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)32618.
1037I

boutouissa mustafa

DIGITAL SYNERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE(HAMRIA(N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
DIGITAL SYNERGIE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طول 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 5، شالع 
يوسف بن تاشيفين، الطابق 2 لقم 

3  - 90000 طنجة  املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.87179

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 30)شتن3ر) املؤلخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( ( (DIGITAL SYNERGIE
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي)5،)شالع يوسف بن)
تاشيفين،)الطابق)2)لقم)3  - 90000 

نتيجة) (: ل) نتيجة  املغرب  ( طنجة)
العجز))املتكرل.

5،)شالع) و حدد مقر التصفية ب)
لقم) (2 الطابق) يوسف بن تاشيفين،)

3  - 90000)طنجة))املغرب).)
و عين:

السيد)ة))طالق)))قطفر و عنوانه)ا))
 68 11ع الة) بلوك) اال الص  إقامة 
تطوان) طريق  (18 لقم) (02 الطابق)
)ة)) املغرب ك صفي) ( طنجة) (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)5،)شالع)
يوسف بن تاشيفين،)الطابق)2)لقم)3 
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12623.
1038I

محاسبكم

)POOL SPA )SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
لفع لأس ال الشركة

محاسبكم
 AB مركز االع ال ماليزيا ع الة

الطابق االول  املكتب 9 شالع عالل 
الفا�سي مراكش ، 80000، مراكش 

املغرب
POOL(SPA (SARL(AU) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 
1107 تجزئة املسال، طريق آسفي – 

مراكش - 80000 مراكش املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.96895

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم) (2022 أكتوار) (13 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
«200.000)دلهم»)أي من)«100.000 
عن) دلهم») (300.000» إلى) دلهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)11868.

1039I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LAHMAD TRANSPORT
إعالن متعدد القرالات

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل لقم 60 

العيون ، 70000، العيون املغرب

LAHMAD TRANSPORT «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: حي 

الوحدة 1 شالع الوحدة العراية لقم 

66 - - العيون املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 

.17623

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)19)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 

بتاليخ) عرفي  عقد  ب وجب  مايلي:)

عام) ج ع  عقد  تم  (19/10/2022

استثنائي)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) بند 

مايلي:)تم تفويت ححص من السيد:)

1000)حصة بقي ة) الحسين لح اد،)

السيد) لفائدة  للحصة  دلهم  (100

سيداتي لح اد

بند لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التسيير والتوقيع:)يعهدان إلى السيد:)

سيداتي لح اد،)ملدة غير محدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تحت لقم)5163.

1080I

سوس لل حاسبة

SOCIETE FSP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سوس لل حاسبة
القولي) مح د  زنقة  (56 لقم)
 KENITRA (،18020 (، (2 مكتب لقم)

املغرب
ذات) شركة  (SOCIETE FSP
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
اإلجت اعي مكتب) وعنوان مقرها 
لقم)1)زاوية زنقة سعد زغلول وموالي)
 18020  -  3 ليان) اقامة  سلي ان 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي)
.88825

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) (10 في) املؤلخ 

املصادقة على):
كريم بوعزي) ( )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (890
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
غشت) (10 بتاليخ) الكامح  ( مصطفى)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)93219.
1081I

سوس لل حاسبة

SOCIETE FSP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

سوس لل حاسبة
لقم 56 زنقة مح د القولي مكتب 
لقم KENITRA ،18020 ، 2 املغرب

SOCIETE FSP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجت اعي مكتب 
لقم 1 زاوية زنقة سعد زغلول 
وموالي سلي ان اقامة ليان 3 - 

18020 القنيطرة.

تحويل الشكل القانوني للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.88825

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

املؤلخ في)10)غشت)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)«شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

«شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)93219.

1082I

سوس لل حاسبة

SOCIETE FSP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

سوس لل حاسبة

لقم 56 زنقة مح د القولي مكتب 

لقم KENITRA ،18020 ، 2 املغرب

SOCIETE FSP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجت اعي مكتب لقم 

1 زاوية زنقة سعد زغلول وموالي 

سلي ان اقامة ليان 3 - 18020 

القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.88825

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 غشت) (10 في) املؤلخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

ضيعات) استغالل  و  تسيير  (*

فالحية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)93219.

1083I

AMOURI CONSULTING

 COOP AGRICOLE OULED
HANOUNE II

إعالن متعدد القرالات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2
 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace( Bureaux( des( Champs،

30000،(FES(MAROC
 COOP AGRICOLE OULED
ذات) «شركة  (HANOUNE II

املسؤولية املحدودة»
مكتب) وعنوان مقرها االجت اعي:)
االول،) الطابق  (10 لقم) شقة  (60
عين) طريق  النخيل،) حي  (72 ع الة)
الس ن فاس)-)30000))فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي:)

.74511
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)26)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
الحصص) بيع  املصادقة على  مايلي:)

اإلجت اعية
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على وهب حصة اجت اعية
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
عبد) املسير  استقالة  على  املوافقة 
الواحد  لوقي و تعيين مسيرين جدد

قرال لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل الغرض اإلجت اعي

قرال لقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير املقر اإلجت اعي

قرال لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل النظام األسا�سي

قرال لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
إعادة النظام األسا�سي

على) ينص  الذي  (:8 لقم) قرال 
مايلي:)اإلعت اد على النظام األسا�سي)

الجديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض اإلجت اعي
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بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
املقر اإلجت اعي

بند لقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص

بند لقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
لأس املال اإلجت اعي

على) ينص  الذي  (:15 لقم) بند 
مايلي:)املسير

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)6079.
1088I

ائت انية مومن

 Sté JEUNESSE NEW
MAROC

شركة التضامن
تفويت حصص

ائت انية مومن
تجزئة الوحدة شالع مح د الخامس 
لقم 163 مكرل بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
 Sté JEUNESSE NEW MAROC

شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
الطواة لقم 515 مكرل - 61200 

بوعرفة املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.993

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 غشت) (23 في) املؤلخ 

املصادقة على):
مصطفى عبد) )ة)) تفويت السيد)
من) اجت اعية  حصة  (750 اللوي)
)ة)) السيد) ( أصل)750)حصة لفائدة)
غشت) (23 بتاليخ) لعصيب  لضوان 

.2022
جبولي)) فؤاد  )ة)) السيد) تفويت 
250)حصة اجت اعية من أصل)750 
لضوان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لعصيب بتاليخ)23)غشت)2022.
جبولي)) فؤاد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (250
750)حصة لفائدة))السيد))ة))توفيق)
غشت) (23 بتاليخ) الرايعي  البيض 

.2022

جبولي)) فؤاد  )ة)) السيد) تفويت 
250)حصة اجت اعية من أصل)750 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد القادل)

كروز بتاليخ)23)غشت)2022.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
غشت) (28 بتاليخ) ( االبتدائية بفجيج)

2022)تحت لقم)2022/388.
1085I

STE CONS.CISNEROS

STE BLEU FOOD MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BLEU FOOD MAR
حي واد الشياف شالع اطلس لقم 02 

، 73000، الدا لة املغرب
STE BLEU FOOD MAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي واد 
الشياف شالع اطلس لقم 02 - 

73000 الدا لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
23009

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BLEU FOOD MAR
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخالج هو):)
تجالة عامة واالستيراد والتصدير

أع ال متنوعة وتقديم  دمات
تجالة األس اك

الج اعي) الخاص  النقل  (
لألشخاص

منتجات) كافة  وايع  شراء) (
التنظيف.

)النقل العام.
نقل البضائع لحساب الغير

نقل االشخاص لحساب الغير

املأكوالت) منتجات  ج يع  تخزين 

البحرية.

تصدير ج يع منتجات) (/ استيراد)

املأكوالت البحرية

املأكوالت) منتجات  تث ين  (
البحرية وتجهيزها وتج يدها وتعبئتها)

وحفظها)

الطازجة) األس اك  تسويق  (
وامل3ردة واملج دة والقشريات واملحال)

وج يع املنتجات البحرية األ رى في)

التجالة) والدولية.) الوطنية  السوق 

من) والتعاقد  والتصدير  واالستيراد 

الباطن.

السفن) ج يع  وتشغيل  تجهيز 

وصناعة) البحري  بالنقل  الخاصة 

الصيد بشكل عام.

إنشاء)وتشغيل أي وحدة معالجة)

لج يع) وحفظ  وتحويل  وتعبئة 

املنتجات.

البحث عن ج يع مقالع الح�سى)

أو األحجال والرمال والح�سى بج يع)

عنها) والتنقيب  وحيازتها  أشكالها 

ا أو صاحب)
ً
واستغاللها)،)بصفتها مالك

امتياز)؛

ذات) أ رى  آالت  تصنيع  (
أغراض محددة

للشركة) والدولي  املحلي  النقل 

املنتجات) لج يع  الثالثة  ولألطراف 

وآالت) شاحنات  وشراء) والبضائع 

البناء) وأع ال  للنقل  أ رى  دلفلة 

واملحاجر األ رى)؛

واستيراد) واستيراد  وايع  شراء)

وتأجير وشحن ج يع املواد واألجهزة)

واملعدات الثابتة واملتحركة واألدوات)

البناء) صناعة  في  املستخدمة 

وأحواض السفن)؛

وتصدير) واستيراد  تسويق  (
وتوزيع قطع الغيال وزيوت التشحيم)

املضغوط) بالهواء) تع ل  التي 

للسيالات وارالت واملعدات الدالجة)

األ رى)؛

توليد وتركيب معدات اإلشالات)
واإلشالات وج يع أنواع اإلشالات.

استيراد وتصدير وتسويق الزيوت)
الصناعية بكافة أنواعها.

العامة وحفر) اإلنشائية  األع ال 
املدنية) الهندسة  أع ال  اربال.)
؛) والصناعية) السكنية  واملباني 
الصحي) والصرف  الترابية  األع ال 
والطرق والشبكات املختلفة والطرق)
والهاتف) والكهرااء) املياه  وإمدادات 
التطوير.) وأع ال  املعدات  وج يع 
الخراطة والطحن والتركيب واألع ال)
وج يع) والهيدلوليكية  امليكانيكية 
الزلاعية) لآلالت  اإلصالح  أع ال 
أع ال نجالة الخشب) ؛) وامليكانيكية)
ج يع املهن) ؛) واألملنيوم والبالستيك)
الحشرات.) ارفات.) مكافحة  (3D

عدوى)؛
تشغيل وإدالة) تشغيل مقهى.) (
مطعم.)م السة ج يع أنشطة تقديم)
غرف) وتشغيل  تنظيم  ؛) الطعام)
الحفالت.)التنظيم والرسوم املتحركة)
واالحتفاالت) الحفالت  لج يع 
والكوكتيالت) االستقبال  وحفالت 
العائلية) واالحتفاالت  األعراس  مثل 

واملؤت رات واملؤت رات
الخضراء) املساحات  تطوير  (
واألمن) والبستنة  (، التشجير) وإعادة 
العامة) املباني  وصيانة  وتنظيف  (،
لبيع) املدنية  الح اية  ؛) والخاصة)
)طفايات) الحرائق) مكافحة  معدات 
تطهير وإزالة) (، إبادة الفئران) (، إلخ)) (،

الرمال وإعادة تشجير الغابات.
تصنيع وتسويق واستيراد)/)تصدير)
مواد ومعدات البناء)واإلنتاج)؛)ج يع)
بج يع) واإلصالح  الصيانة  أع ال 
وامليكانيكية) الصناعية  أنواعها 
والكهراائية واإللكترونية وتكنولوجيا)
املعلومات واألجهزة املنزلية والزلاعية)

واللف واللحام
)القيام بج يع أع ال السباكة)
والتبليط) والتكييف  والتدفئة 

وتغطية األلضيات والجدلان.
(، معدات التشغيل ارلي لل كاتب)
تصدير معدات) (/ وتسويق واستيراد)
وتكنولوجيا) املكاتب  وإمدادات 
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الهيدلوليكية) املعدات  ؛) املعلومات)
تسويق) وامليكانيكية.) والكهراائية 
واملواد) املواد  تصدير  (/ واستيراد)
ومعدات) واألجهزة  األدوية  ملخازن 
تصدير) (/ تسويق واستيراد) ؛) الصيد)
وتوزيع قطع الغيال وزيوت التشحيم)
وغيرها) وارالت  السيالات  وإطالات 
من املعدات الدالجة.)تسويق وتوليد)
واملالبس) الحفلة  مواد  تأجير  أو 
واملعدات) الدا لية  واملفروشات 
والنظافة) للزلاعة  الالزمة  واملواد 

والصيانة)؛
أو) الخدمات  بج يع  القيام 
اإليجال) أو  االستحواذ  أو  املعدات 
الع ليات) من  غيرها  أو  التشغيل  أو 
وحدات) توسيع  أو  إنشاء) بهدف 
أو) الفندقية  املج عات  أو  اإلقامة 
على) املطلة  السياحية  املنتجعات 

البحر أو التخييم أو الترفيه)؛
التطوير العقالي بج يع أشكاله)،)
من  الل االستحواذ والتبادل والبيع)
الفرعي لج يع) والتقسيم  والتقسيم 
األس اء) أو  املبنية  الع رانية  املباني 
ج يع) وتسويق  بيع  تحقيق  املبنية.)
املباني أو املساكن أو التي سيتم بناؤها)

على املخطط قبل أو بعد االنتهاء)؛
واالستيراد) عام  بشكل  التجالة 
املنتجات) ج يع  وتسويق  والتصدير 
الغذائية لل نتجات املصنعة دون أن)

تكون القائ ة شاملة.
تجالة األس اك

م السة ج يع األنشطة الزلاعية)
،

بأي) املصالح  في  املشالكة  (
شركة) أي  في  األشكال  من  شكل 
؛) م اثل) غرض  له  تجالي  ع ل  أو 
واملكاتب) الوكاالت  وتشغيل  إنشاء)
واملستودعات لتسهيل تحقيق هدف)

الشركة)؛
)كافة أنواع األنشطة السياحية

)تكسير الحجر
أي) على  الباطن  من  التعاقد  (
أو) الع الة  تد ل  يتطلب  نشاط 
استخدام معدات صناعية أو زلاعية)

أو تجالية
ج يع) وتأجير  وايع  شراء) (

الحافالت) ذلك:) في  ب ا  املركبات 
والشاحنات) والحافالت  الصغيرة 

والجرالات وغيرها
)املشالكة

والعالمات) املنتجات  ت ثيل  (
التجالية.

بيع مواد) (، اإلنشاءات العامة) (
البناء)،)الهندسة املدنية)،

الع ليات) ج يع  (، عام) وبشكل 
غير) أو  مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة) ن و  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

وتطولها.
واد) حي  (: االجت اعي) املقر  عنوان 
 -  02 لقم) اطلس  شالع  الشياف 

73000)الدا لة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد لشيد الفطهاوي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لشيد الفطهاوي عنوانه)ا))
 73000  858 لقم) الحسني  حي 

الدا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لشيد الفطهاوي عنوانه)ا))
 73000  858 لقم) الحسني  حي 

الدا لة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
نون3ر)2022)تحت لقم)1888/2022.
1086I

SOCIET MT METAL  

MT METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIET MT METAL
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
MT METAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 

الكريم الخطابي ع الة بن مو�سى 

الكواش الطابق 2 - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74469

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 MT (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.METAL

صانع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغاليات

البناء)املعدني

أع ال مختلفة.

عنوان املقر االجت اعي):)شالع عبد)

مو�سى) بن  ع الة  الخطابي  الكريم 

فاس) (30000  -  2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد وزكاني طالق):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

املحسن) عبد  الويشة  السيد 

دلهم) (100 بقي ة) حصة  (500   :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) طالق  وزكاني  السيد 
 50000 12)حي التقدم) 35)لقم) زنقة)

مكناس املغرب.

املحسن) عبد  الويشة  السيد 
عنوانه)ا))دوال الزليليكرقم)651)لاس)

املاء)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) طالق  وزكاني  السيد 

 50000 12)حي التقدم) 35)لقم) زنقة)

مكناس املغرب

املحسن) عبد  الويشة  السيد 

عنوانه)ا))دوال الزليليكرقم)651)لاس)

املاء)30000)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8600.

1047I

fiduciairehakimi

 transport services oujda

angad تراسبور سيرفيس وجدة 

أنجاد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

fiduciairehakimi

88.شالع مح د الخامس ع الة 

قي�سي لقم 6 ، 60000، وجدة 

املغرب

 transport services oujda angad

تراسبول سيرفيس وجدة أنجاد  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال 

الزاوية السفلى تكافية  - 62000 

جرادة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.37851

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

2022)تم تعيين) 10)غشت) املؤلخ في)

زاوي) مسير جديد للشركة السيد)ة))

لشيد ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن3ر) (26 بتاليخ) ( بوجدة) التجالية 

2022)تحت لقم)1472.

1088I
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STE FIACCOF 

STE INTEGRAL TD
إعالن متعدد القرالات

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM(،(30080،(fes(maroc
«شركة) ( (STE INTEGRAL TD

ذات املسؤولية املحدودة»
اقامة)) االجت اعي:) وعنوان مقرها 
امين لقم)8))شالغ سالم نرجس ا فاس))

- 30000)فاس))املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي:)
.66605

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)07)نون3ر)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بيع حصص)
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير و تعيين مسير جديد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6.7 لقم) بند 

مايلي:)بيع حصص)
على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 
استقالة مسير و تعيين مسير) مايلي:)

جديد)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8608.
1089I

STE FIACCOF 

ELON CENTRE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
ELON CENTRE PRIVE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 88 ب 
تجزئة  زهرة مدائن - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74419
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 ELON (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.CENTRE PRIVE
مدلسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحضير لالمتحانات
 88 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
ب تجزئة))زهرة مدائن)-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( بوعزاتن) مح د  السيد 
حصة بقي ة)50.000)دلهم للحصة.

((: ( االاله) عبد  بندليويش  السيد 
دلهم) (50.000 بقي ة) حصة  (500

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مح د بوعزاتن))عنوانه)ا))
لقم)169)تجزئة عزيزة لقم)15)طريق)

عين شقف))30000)فاس املغرب.
االاله)) عبد  بندليويش  السيد 
زهرة) تجزئة  ب  (88 لقم) عنوانه)ا))
 30000   1 الشقة) طابق  (1 املدائن)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د بوعزاتن))عنوانه)ا))
لقم)169)تجزئة عزيزة لقم)15)طريق)

عين شقف))30000)فاس املغرب)
االاله)) عبد  بندليويش  السيد 
زهرة) تجزئة  ب  (88 لقم) عنوانه)ا))
 30000   1 الشقة) طابق  (1 املدائن)

فاس املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8609.

1050I

PAIN PAR BERENICE

PAIN PAR BERENICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PAIN PAR BERENICE

12 زنقة سالية ابن زنيم طابق 3 

شقة 3 النخيل - الدال البيضاء ، 

20000، الدال البيضاء املغرب

PAIN PAR BERENICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 12 زنقة 

سالية ابن زنيم طابق 3 شقة 3 

النخيل - 20000  الدال البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

561901

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 PAIN (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.PAR BERENICE

مخ3زة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحلويات،)مقهى ومطعم.

 12 (: االجت اعي) املقر  عنوان 
شقة) (3 زنقة سالية ابن زنيم طابق)

الدال البيضاء) ( (20000 (- النخيل) (3

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 ( (: بلقزيز) السيد لضا 

بقي ة)100)دلهم للحصة.

باسكال) بغينيس  السيدة 
حصة بقي ة) (50 ( (: دومينيك شالل)

100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بلقزيز  لضا  السيد 
تالكة) (52 لقم) الهالو�سي  تجزئة 

80000)مراكش املغرب.
باسكال) بغينيس  السيدة 
زنقة) (11 عنوانه)ا)) شالل  دومينيك 
أندلي أنطوني)75018)باليس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلقزيز  لضا  السيد 
تالكة) (52 لقم) الهالو�سي  تجزئة 

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)37609.
1051I

COMPTAFFAIRES

LE CHIC ATTITUDE
إعالن متعدد القرالات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

LE CHIC ATTITUDE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجت اعي: جوايوه 
دو بالك ج اش ا سلم ب محل 9 - 

28800 املح دية املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.31487

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)31)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 لقم) قرال 
الج ع العام يقبل هبة ج يع) مايلي:)
بحوزة) التي  االجت اعية  الحصص 
زوجته) لفائدة  لشيد  فايز  السبد 

السيدة عبدو ياس ينة
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قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل) تحويل  يقبل  العام  الج ع 
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات) ( ( مسؤولية محدودة الى شركة)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
قرال لقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة السييد فايز لشيد من)
تسيير الشركة وتعيين السيدة عبدو)

ياس ينة ك سيير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية))بتاليخ)10)نون3ر)

2022)تحت لقم)2218.
1052I

PREMIRA CONSEIL

MAJAL PIECES AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN(AICHA 3EME(ETG(APT
 8 ROCHES(NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
MAJAL PIECES AUTOS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طول 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 68 زنقة 

مح د ديولي - 20250 الدال 
البيضاء املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.127975
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (13 في) املؤلخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( (MAJAL PIECES AUTOS
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مح د) زنقة  (68 اإلجت اعي) مقرها 
البيضاء) الدال  (20250 (- ديولي)
التام) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

للنشاط التجالي.

زنقة) (68 و حدد مقر التصفية ب)
مح د ديولي)-)20250)الدال البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) بنكروم  ( يوسف) السيد)ة))
فون) بيير  زنقة  زاوية  (02 عنوانه)ا))
 3 ( شقة) ب  دلج  سواسون  زنقة  و 
إقامة كل نتين)20300)الدال البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)68)زنقة)

مح د ديولي الدال البيضاء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885538.

1053I

CABINET NETFIDEXPERTISE

OBRAMAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
OBRAMAX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي 77 زنقة 
مح د س يحا طبق 10 لقم 57 
البيضاء  - 20200 الدال البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561807

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.OBRAMAX
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجت اعي)
 57 لقم) (10 طبق) س يحا  مح د 
البيضاء) الدال  (20200 (- ( البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
لهشيمي) الرزاق  عبد  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لهشيمي) الرزاق  عبد  السيد 
برشيد) (80000 برشيد) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لهشيمي) الرزاق  عبد  السيد 
برشيد) (80000 برشيد) عنوانه)ا))

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)-.
1058I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

LEANOVIA IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجت اعي للشركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

218 شالع إبن سينا ، 20210، الدال 
البيضاء املغرب

LEANOVIA IT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 218 شالع 
إبن سينا  - 20210 الدال البيضاء  

املغرب.
تحويل  املقر االجت اعي للشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.319873

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
املؤلخ في)25)يونيو)2018)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجت اعي  املقر 
«218)شالع إبن سينا))-)20210)الدال)
البيضاء))املغرب)«)إلى)«1)زنقة ايت با)
 20000 (- ع ران الصخول السوداء)

الدال البيضاء)))املغرب)«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 
يوليوز)2018)تحت لقم)00672758.

1055I

CORPOCONSULT SARL

OUSBEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
 B(N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC
OUSBEAUTY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
الكريم الخطابي إقامة جواد ع الة 

109 شقة لقم 83 الطابق 3 ، - 
80000  مراكش املغرب.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.97639
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل) (2022 أكتوار) (18 في) املؤلخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  OUSBEAUTY(ذات الشريك الوحيد
مبلغ لأس الها)10.000)دلهم وعنوان)
الكريم) مقرها اإلجت اعي شالع عبد 
 109 ع الة) جواد  إقامة  الخطابي 
  80000 (- (، (3 الطابق) (83 شقة لقم)
:)صعواات) مراكش املغرب نتيجة ل)

اقتصادية.
شالع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
جواد) إقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
 3 الطابق) (83 شقة لقم) (109 ع الة)

،)-)80000))مراكش املغرب.)
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و عين:

و) بالدي  ( اوس ان) السيد)ة))

شقة) فيجنون  شالع  (28 عنوانه)ا))

باليس فرنسا ك صفي) (75009   17

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (09 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181259.

1056I

Finconseil

STAR SHIPPER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil

 bd(zerktouni ، 20200، 180

casablanca maroc

STAR SHIPPER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي 86 

زلكتوني طابق 5 لقم 17 - 20200 

الدال البيضاء امل لكة املغراية.

حل شركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.511583

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل) (2022 أكتوار) (28 في) املؤلخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 STAR الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 مبلغ لأس الها) ( (SHIPPER

 86 اإلجت اعي) دلهم وعنوان مقرها 

 20200  -  17 لقم) (5 زلكتوني طابق)

الدال البيضاء)امل لكة املغراية نتيجة)

ل):)الخ ول.

 86 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 20200  -  17 لقم) (5 زلكتوني طابق)

الدال البيضاء)امل لكة املغراية.)

و عين:
السيد)ة))ابراهيم))بالي و عنوانه)ا))
 20200 املديونة) ح ادات  دوال 
املديونة امل لكة املغراية ك صفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)36790.

1057I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

BELISSAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC

BELISSAMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املسال 
837، الشقة لقم 3 طريق اسفي 
مراكش - 80000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

130477
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BELISSAMA
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسيير املؤسسات التجالية.
املسال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
اسفي) طريق  (3 لقم) الشقة  (،837

مراكش)-)80000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

لومان) توزلي  طوماس  السيد 
 100 بقي ة) حصة  (800 ( (: انطوان)

دلهم للحصة.
السيدة اليك مولان نويمي):))800 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
فينونصيي) و  فون�سي  الشركة 
سانت أونول):))200)حصة بقي ة)100 

دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لومان) توزلي  طوماس  السيد 
 75015 فرنسا) عنوانه)ا)) انطوان 

موندي فرنسا.
نويمي) مولان  اليك  السيدة 
باليس) (75015 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.
فينونصيي) و  فون�سي  الشركة 
سانت أونول عنوانه)ا))فرنسا)75015 

موندي فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
لومان) توزلي  طوماس  السيد 
 75015 فرنسا) عنوانه)ا)) انطوان 

موندي فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181203.
1058I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE VISIE GARD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع الة نوميديا شالع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

STE VISIE GARD SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجت اعي تجزئة 
فاط ة الزهراء لقم 170 الطابق 

االل�سي  - 35000 تازة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.6673
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (25 في) املؤلخ 
و) «االمن  من) الشركة  نشاط  تغيير 

الحراسة»)إلى)«الحراسة)«.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)517.
1059I

AL HISBA FISC

EDUSAV PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تس ية تجالية أو شعال)

AL HISBA FISC
 AMAL 4  RUE 55 2 EME(ETAGE
 N 6 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
EDUSAV PRIVEE  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجت اعي: 68 م ر 
العنقاء عين السبع - 20253 الدال 

البيضاء املغرب.
«إضافة تس ية تجالية أو شعال»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.471653
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
تقرل) (2022 أكتوار) (31 في) املؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة وهو:
ECOLE LAGRANGE PRIVEE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885583.
1060I

etude me zouhir

MARS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لفع لأس ال الشركة

etude me zouhir
79 زنقة لوما - مرس السلطان 

البيضاء ، 20890، البيضاء املغرب
MARS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجت اعي 86 شالع 
الزلقطوني الطابق الثاني  شقة -6 
البيضاء - 28810 البيضاء املغرب.

لفع لأس ال الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.403.187
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (01 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (9.612.500»
«530.000)دلهم»)إلى)«10.182.500 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  دلهم»)
مع ديون الشركة املحددة املقدال و)

املستحقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)888682.

1061I

مستأمنة القصبة كونطا

 SOCIETE EL EKHWANE
ROUME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونطا
الحي االدالي الشقة لقم)٣)قصبة)
 ٣ لقم) الشقة  االدالي  تادلةالحي 
قصبة تادلة الحي االدالي الشقة لقم)
 ٣ قصبةالحي االدالي الشقة لقم) (٣
قصبة تادلة) (،23500 قصبة تادلة،)

املغرب
 SOCIETE EL EKHWANE
املسؤولية) ذات  شركة  (ROUME

املحدودة
دوال) اإلجت اعي  مقرها  وعنوان 
(- تادلة) قصبة  (2 لقم) الحيل  ايت 

23350)قصبة تادلة املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
لقم التقييد في السجل التجالي):)

2279
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE EL EKHWANE ROUME
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومطعم
م ون حفالت

مشتقات الزادة والحليب.
:)دوال ايت) عنوان املقر االجت اعي)
 23350 (- 2)قصبة تادلة) الحيل لقم)

قصبة تادلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الروم مح د):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: محسن) ( الروم) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مح د  الروم  السيد 
دوال ايت الحيل))قصبة تادلة)23350 

قصبة تادلة املغرب.
محسن عنوانه)ا)) ( الروم) السيد 
دوال ايت الحيل))قصبة تادلة)23350 

قصبة تادلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مح د  الروم  السيد 
دوال ايت الحيل))قصبة تادلة)23350 

قصبة تادلة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاليخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

نون3ر)2022)تحت لقم)139.
1062I

PREMIUM FINANCE

TERRASTONES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TERRASTONES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 
الصويرة دوال إزيكي، عرصة الحاج 

لحال لقم 112، محل لقم 1 - 
80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130569

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.TERRASTONES
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق البالط التقليدي.
)االستيراد والتصدير.

اشغال مختلفة او البناء.
طريق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الحاج) عرصة  إزيكي،) دوال  الصويرة 
لحال لقم)112،)محل لقم)1 - 80000 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: وليد) الخطيب  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) وليد  الخطيب  السيد 
عين مزوال)) (83 تجزئة السعادة لقم)

80000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) وليد  الخطيب  السيد 
عين مزوال) (83 تجزئة السعادة لقم)

80000)مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181300.
1063I

ائت انية مومن

شركة سهم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائت انية مومن
تجزئة الوحدة شالع مح د الخامس 
لقم 163 مكرل بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
شركة سهم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي مركز 
تالسينت لقم 437 - 61252 

تالسينت املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.855

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 نون3ر) (07 املؤلخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( الوحيد شركة سهم) الشريك 
وعنوان) دلهم  (500.000 لأس الها)
تالسينت) مركز  اإلجت اعي  مقرها 
تالسينت املغرب) (61252 - لقم)437 

نتيجة ل):)إفالس الشركة.
مركز) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 61252  -  437 لقم) تالسينت 

تالسينت املغرب.)
و عين:

و) ابعرالن  ( مح د) السيد)ة))
الفقانية) املريجة  دوال  عنوانه)ا))
املغرب) تالسينت  (61252 بومريم)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
مركز) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
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تالسينت لقم)437)تالسينت
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (09 بتاليخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2022)تحت لقم)2022/389.
1068I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE PROSPERITY
BELEHCEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
 STE PROSPERITY BELEHCEN

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي دوال أزغال 
ج اعة ايت يوسف وعلي اقليم 
الحسي ة  - 32000 الحسي ة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

3065
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يونيو) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.PROSPERITY BELEHCEN SARL
و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األع ال املختلفة.
دوال) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
وعلي) يوسف  ايت  ج اعة  أزغال 
اقليم الحسي ة))-)32000)الحسي ة))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: مح د) بلحسن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: شهيد) بلحسن  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 (: مح د) بلحسن  السيد 

بقي ة)100)دلهم.
السيد بلحسن شهيد):)500)بقي ة)

100)دلهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مح د  بلحسن  السيد 
دوال أزغال ايت يوسف وعلي))32000 

الحسية))املغرب.
عنوانه)ا)) شهيد  بلحسن  السيد 
دوال أزغال ايت يوسف وعلي))32000 

الحسية))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مح د  بلحسن  السيد 
دوال أزغال ايت يوسف وعلي))32000 

الحسي ة))املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاليخ) ( االبتدائية بالحسي ة)

لقم)-.
1065I

ETABLISSEMENT GHAITI

 DRAA LAHMER
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شالع العركوب لقم 01 ، 73000، 

الدا لة املغرب
 DRAA LAHMER

MULTISERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي 
الوحدة ، لقم 253 - 73000 

الدا لة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
23059

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 DRAA(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.LAHMER MULTISERVICES
الفالحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البحري) والصيد  (، املوا�سي) وتراية 
(، األس اك) أنواع  في ج يع  واالتجال 

وأشغال البناء)العامة),.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الوحدة)،)لقم)253 - 73000)الدا لة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:)) لأس ال  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسين الحجام)):))1.000 
دلهم) (100.000,00 بقي ة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين الحجام))عنوانه)ا))
 73000  253 لقم) (، الوحدة) حي 

الدا لة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين الحجام عنوانه)ا))
 73000  253 لقم) (، الوحدة) حي 

الدا لة))املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاليخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
نون3ر)2022)تحت لقم)1873/2022.
1066I

بنعال لإلستشالة

 STE BENNALA DE CONSEIL
 ,MANAGEMENT ET

COMPTABILITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

بنعال لإلستشالة
حي م ي ونة بلوك 8 لقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 23020، بني مالل 
املغرب

 STE BENNALA DE CONSEIL
 ,MANAGEMENT ET

COMPTABILITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 

مي ونة بلوك 8 الرقم 56 - 23000 
بني مالل املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.2799

الشريك) قرال  ب قت�سى 
 2022 نون3ر) (08 في) املؤلخ  الوحيد 
 STE BENNALA DE حل) تقرل 
 CONSEIL ,MANAGEMENT
ذات) شركة  (ET COMPTABILITE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ لأس الها)10.000)دلهم)
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي مي ونة)
بلوك)8)الرقم)56 - 23000)بني مالل)

املغرب نتيجة لتصفية الشركة
وتشطيب على السجل التجالي..

و عين:
السيد)ة))يونس))بنعال و عنوانه)ا))
حي االطلس بلوك)2)لقم)5 23000)بني)

مالل املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)08)نون3ر)2022)وفي حي مي ونة)
بلوك)8)الرقم)56 - 23000)بني مالل)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)1131.
1067I

MULTI EXPERTISE

 EIGHT MARKETING AND
EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MULTI EXPERTISE
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97 شالع حسن الصغير الطابق 
األول لقم 81 ، 20000، الدال 

البيضاء املغرب
 EIGHT MARKETING AND
EVENTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 68 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 2 

- 20300 الدال البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
561983

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 EIGHT(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.MARKETING AND EVENTS
وكالة) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االنتاج) و  املناسبات  و  التواصل 

الصناعي
وكالة االستشالة في املالكتين و) (*

االشهال و التاثير
و) اللقاىات  انتاج  و  تنضيم  (*

االشهال و املناسبات
زنقة) (68 (: عنوان املقر االجت اعي)
عبد هللا املديوني الطابق)1)الشقة)2 - 

20300)الدال البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
الخالق) عبد  الغازي  ابن  السيد 
دلهم) (100 بقي ة) حصة  (1.000   :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخالق) عبد  الغازي  ابن  السيد 
اومير) سانت  زنقة  (37 عنوانه)ا))
الطابق)2)الشقة)9)بيلفيدير)20300 

الدال البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

الخالق) عبد  الغازي  ابن  السيد 
اومير) سانت  زنقة  (37 عنوانه)ا))

الطابق)2)الشقة)9)بيلفيدير)20300 

الدال البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885959.

1068I

اعالنات الشركات

أوليفيي إخوان للخدمات.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU-HOUARA

 Fiduciaire d’Organisation Des

 Travaux Comptable Fiscale Et

Juridique

أوليفيي) شركة  الشركة:) تس ية 

إ وان للخدمات.

في:) العرفي  العقد  تسجيل  تاليخ 

2022/10/17)بتالودانت.

الهدف االجت اعي:)توزيع البضائع)

/)تاجر زيت الزيتون)/)استيراد وتوزيع)

البضائع.
 100  00.000 الشركـة:) لأس ال 

حصة من) (1000 إلى) دلهم مقس ة 

فئة)100)دلهم للحصة الواحدة

حسن) السيد  لفائدة:) موزعة 

البكري)1000حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي أي من تاليخ وضع)

السجل التجالي.

يناير) فاتح  من  املالية:) السنة 

ديس 3ر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من تاليخ

التسجيل.

املقر االجت اعي:)محل تجالي لقم)

633)املسمى ملك الخير الكائن بشالع)

مح د الخامس اوالد

التاي ة.

املسير:)حسن البكري.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاليخ) بتالودانت  االبتدائية 

2022/11/07)تحت الرقم:)731 /

السجل التجالي لقم)9147

1069I

بنعال لإلستشالة

STE MODAKA FISH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بنعال لإلستشالة

حي م ي ونة بلوك 8 لقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 23020، بني مالل 

املغرب

STE MODAKA FISH SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي مي ونة 

بلوك 3 الرقم 5  - 23000 بني مالل 

املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.10881

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 غشت) (03 في) املؤلخ 

املصادقة على):

تراك) ك ال  )ة)) السيد) تفويت 

250)حصة اجت اعية من أصل)250 

عباس) ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الشرقاوي بتاليخ)03)غشت)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)1118.

1070I

بنعال لإلستشالة

STE MODAKA FISH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

بنعال لإلستشالة

حي م ي ونة بلوك 8 لقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 23020، بني مالل 

املغرب

   STE MODAKA FISH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي مي ونة 

بلوك 3 الرقم 5 - 23000 بني مالل 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.10881

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 03)غشت) املؤلخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الشرقاوي))عباس))ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاليخ)08)نون3ر)

2022)تحت لقم)1118.

1071I

اعالنات الشركات

SM AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة)SM AGADIR)ش.م.م)

تأسيس شركة

في) محرل  عرفي  عقد  ب وجب 

تم) (، (2022 أكتوار) (28 اكادير بتاليخ)

إنشاء)القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة والبيانات هي على)

 .SM AGADIR -)االسم:) النحو التالي)

املقر االجت اعي:)دوال تكاديرت نعبدو)

(: الشركة) نشاط  اكادير.) دلالكة 

تم تحديد مدة) وسيط عقالي.املدة:)

99)عاما ابتداء)من تاليخ) الشركة في)

االجت اعي:) الرأس ال  تأسيسها.)

دلهم) ألف  مائة  ((100.000٫00(

حصة) ((1000( ألف) على  مقس ة 

للحصة) دلهم  ب ائة  اجت اعية 

تنسب إلى كل شريك ب ا يتناسب مع)

اشتراكاته وهي ك ا يلي السيد:)سعيد)

و) اجت اعية  )500حصة  (( بوحرت)

السيد مح د جاسم مح د طاحوس)

اجت اعية.) حصة  ((500( ( الشديد)

التسيير السيد:)سعيد بوحرت مسير)

محدودة) غير  ملدة  وحيد  بتوقيع 

السنة) الصالحيات.) ج يع  مع 

االجت اعية:)من)1)ينايرإلى31)دجن3ر.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التجالية باكادير بتاليخ)09)نون3ر2022  
لقم التسجيل) (119230 ( تحت لقم)

بالسجل التجالي هو):)53521.
1072I

اعالنات الشركات

 CENTRE MAYDAN
 ALMAARIF DE

 FORMATION PRIVEE ET DE
LANGUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CENTRE MAYDAN
 ALMAARIF DE FORMATION

PRIVEE ET DE LANGUE
ش.م.م))م.و))))

عرفي) عقد  ب قت�سى  ( ( (1-
تأسيس) تم  (2022/10/06 بتاليخ)
)ذات) شركة ذات مسؤولية محدودة)

مساهم وحيد  صائصها كالتالي):)
الهدف االجت اعي:)التكوين) (-

املست ر)
شقة) (: االجت اعي) املقر  (-
 08 الطابق االول مج وعة)A  7)لقم)

حي القدس اكادير.
الرأس ال)30.000)دلهم (-

بتسيير) يعهد  التسيير:) (-
للسيدة) محددة  غير  ملدة  الشركة 
السيد مح د عبدهللا) و  فنا فاط ة 

ابوالقاسم.
)تم اإليداع القانوني بكتابة) (2-
التجالية) املحك ة  لدى  الضبط 
تحت) (02/11/2022 في) بأكادير 

لقم.119113                 
1073I

FIDICONSIM

SAMOS & FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDICONSIM
 BD DRISS EH HARTI CD

 CASABLANCA  846 ، 20452،
CASABLANCA MAROC

SAMOS & FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : 26 شالع 
مرس السلطان الطابق األول شقة 
3  - الدال البيضاء املغرب - 20000 

الدال البيضاء املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.537439

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تقرل حل) (2022 يونيو) (28 املؤلخ في)
ذات) شركة  (SAMOS( &( FOOD
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 لأس الها) مبلغ  الوحيد 
 26 اإلجت اعي) دلهم وعنوان مقرها 
األول) الطابق  السلطان  شالع مرس 
(- املغرب) البيضاء) الدال  (- ( (3 شقة)
الدال البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

لعدم وجود الع ل.
و عين:

و) ( اد ح و) ( ابراهيم) ( السيد)ة))
عين) (15 زنقة) الخير  دلب  عنوانه)ا))
الشق)20000)الدال البيضاء))املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
26)شالع) 2022)وفي) 28)يونيو) بتاليخ)
مرس السلطان الطابق األول شقة)3  
-)الدال البيضاء)املغرب)-)20000)الدال)

البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

غشت)2022)تحت لقم)836062-.
1074I

FIDICONSIM

ANDALOUS SERVICES LIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDICONSIM
 BD DRISS EH HARTI CD

 CASABLANCA  846 ، 20452،
CASABLANCA MAROC

 ANDALOUS SERVICES LIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي : حي 

االندلس م س 2 ع الة 2 محل 
2 املح دية حي االندلس م س 2 

ع الة 2 محل 2 املح دية 28800 
املح دية املغرب.
قفل التصفية

لقم التقييد في السجل التجالي : 
.27651

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
2022)تقرل حل) 05)شتن3ر) املؤلخ في)
 ANDALOUS SERVICES LIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
م) االندلس  حي  اإلجت اعي  مقرها 
املح دية حي) (2 محل) (2 ع الة) (2 س)
 2 محل) (2 ع الة) (2 م س) االندلس 
املغرب) املح دية  (28800 املح دية)

نتيجة لعدم وجود ع ل.
و عين:

و) ( النشاط) ( ( امللياني) السيد)ة))
دوال بني مكراز املنصولية) عنوانه)ا))
املغرب) بوزنيقة  (13100 بوزنيقة)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
حي) وفي  (2022 شتن3ر) (05 بتاليخ)
 2 محل) (2 ع الة) (2 م س) االندلس 
املح دية حي االندلس م س)2)ع الة)
2)محل)2)املح دية)28800)املح دية)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاليخ) ( باملح دية) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)2031.

1075I

FIDICONSIM

JIDBOX GROUP AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICONSIM
 BD DRISS EH HARTI CD

 CASABLANCA  846 ، 20452،
CASABLANCA MAROC

JIDBOX GROUP AFRICA  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  ع الة 26 
الشقة 3 الطابق 1 الدال البيضاء  - 

20000 الدالالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
554471

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.JIDBOX GROUP AFRICA
غرض الشركة بإيجاز):)

تسيير سلسلة) اإلستراد وتصدير،)
متاجر تجالية والتجالة ع3ر األنترنيت.

عنوان املقر االجت اعي):))ع الة)26 
(- ( الدال البيضاء) (1 الطابق) (3 الشقة)

20000)الدالالبيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد الجيد عبدالرحيم):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالرحيم) الجيد  السيد 
بدل2ع الة) إقامة  عنوانه)ا))
البيضاء) معروف  7لقم7سيدي 

20000)الدالالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرحيم) الجيد  السيد 
بدل2ع الة) إقامة  عنوانه)ا))
البيضاء) معروف  7لقم7سيدي 

20000)الدالالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

شتن3ر)2022)تحت لقم)836551.
1076I
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ALLEGEANCE CONSULTING

FASORTEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شالع طانطان 
و شالع لبنان اقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
FASORTEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي منطقة 
الشرف  - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.13719
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2015 يناير) (26 في) املؤلخ 

املصادقة على):
مح د) )ة)) السيد) تفويت 
الصولدي)600)حصة اجت اعية من)
أصل)6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
يونيو) (05 بتاليخ) ابراهيم الصولدي 

.2015
مح د) )ة)) السيد) تفويت 
الصولدي)600)حصة اجت اعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (6.000 أصل)
يونيو) (05 انس الصولدي بتاليخ) )ة))

.2015
مح د) )ة)) السيد) تفويت 
الصولدي)600)حصة اجت اعية من)
أصل)6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
يونيو) (05 بتاليخ) الصولدي  يوسف 

.2015
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
ماي) (28 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2015)تحت لقم)158619.
1077I

FIDIMPO

C-WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDIMPO
 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA(MAROC

C-WORK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طول التصفية)
وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 
مرس السلطان الطابق األول الشقة 
لقم 3 الدال البيضاء 20006 الدال 

البيضاء  املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.380253

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
املؤلخ في)17)أكتوار)2022)تقرل حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (C-WORK الوحيد) الشريك 
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مرس) شالع  (26 اإلجت اعي) مقرها 
السلطان الطابق األول الشقة لقم)3 
20006)الدال البيضاء)) الدال البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)أزمة جائحة كولونا.
و حدد مقر التصفية ب)25)شالع)
الدال البيضاء) (8 شقة) (1 انفا طابق)

20006)الدال البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) ( علي) أيت  ( ( السيد)ة)) اليد)
 1 طابق) انفا  شالع  (25 عنوانه)ا))
 20013 ( البيضاء) الدال  (8 شقة)
)ة)) املغرب ك صفي) ( ( الدال البيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)843704.

1078I

N2M CONSEIL-SARL

FLOR CARREAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FLOR CARREAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي حي عريض 
01 لقم 506 طريق تاوي ة - 62000 

الناضول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

28889
في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 FLOR (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.CARREAUX
بيع بالط) (: غرض الشركة بإيجاز)
و) االستيراد  (- والسانتير) السيراميك 

التصدير.
حي) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- 506)طريق تاوي ة) لقم) (01 عريض)

62000)الناضول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الهوالي) مي ون  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.
 500 ( (: السيد مح د الشرقاوي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مي ون الهوالي عنوانه)ا))
 62000 ازغنغان) (53 حي جعدال لقم)

الناضول املغرب.
السيد مح د الشرقاوي عنوانه)ا))
بني بويغ الن الشرقية احدادا) دوال 
بني بويفرول)62000)الناظول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مي ون الهوالي عنوانه)ا))
 62000 ازغنغان) (53 حي جعدال لقم)

الناضول املغرب

السيد مح د الشرقاوي عنوانه)ا))
بني بويغ الن الشرقية احدادا) دوال 
بني بويفرول)62000)الناظول املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)8695.

1079I

FINANCE CENTER

PREMIEUM HOLIDAYS
إعالن متعدد القرالات

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
PREMIEUM HOLIDAYS «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: شعال 8 
جليز الداوديات حي املح دي  متجر 

لقم 10 - 80000 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرالات»

لقم التقييد في السجل التجالي: 
.110585

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)
املؤلخ في)19)أكتوار)2022

تم اتخاذ القرالات التالية:)
قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجت اعي  املقر  تحويل 
شعال)8)جليز الداوديات حي املح دي)
مراكش الى متجر لقم) (10 متجر لقم)
 E ( ع الة) (223-1 تجزئة العن3ر) (388

283))مسيرة)2)مراكش
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إقالة السيد مح د مشعول وتعيين)
السيد عبد االله لكتاوي مسير وحيد)

للشركة لل دة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
متجر لقم) (: املقر االجت اعي للشركة)
 E ( ع الة) (223-1 تجزئة العن3ر) (388

283))مسيرة)2)مراكش
على) ينص  الذي  (:18 لقم) بند 
االله) عبد  السيد  تعيين  مايلي:)
لل دة) للشركة  مسيروحيد  لكتاوي 

غير محدودة.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181059.
1080I

FINANCE CENTER

URBAIN MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
URBAIN MARKET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجت اعي شالع عبد 

الكريم الخطابي إقامة ماجوليل 
ع الة C8  لقم 3 متجر في الطابق 
السفلي - 80000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.75257
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تم تغيير) (2022 يناير) (01 في) املؤلخ 
متجر) «إدالة  من) الشركة  نشاط 
«-)محل) إلى) أغذية عامة و بائع تبغ»)

بقالة للبيع بالتجزئة.
-)بائع تبغ».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (03 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181058.
1081I

N2M CONSEIL-SARL

MARCHICA SMART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MARCHICA SMART شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي حي املطال 

انواون 5  - 62000 الناضول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

28865

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MARCHICA SMART

معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعامالت)-)تحويل األموال)-)التجالة.

عنوان املقر االجت اعي):)حي املطال)

انواون)5  - 62000)الناضول املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرح ان قنجاع):))500 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

 500 ( (: ( اعرولو) مح د  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

قنجاع) الرح ان  عبد  السيد 
اقامة) االنطاكي  زنقة  (80 عنوانه)ا))

 90000  22 شقة) (3 الطابق) االمم 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد مح د اعرولو)
مكرل) (13 بقعة) اوندا  املطال  حي 

62000)الناظول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع روش اعرولو))عنوانه)ا))
دوال بركانة ايكسان))62000)الناضول)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضول))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)8696.

1082I

fidulimar

SUNSHINE ROAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SUNSHINE ROAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 118 
قسالية تفولتوت  - 85000 ولزازات 

املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.10869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 نون3ر) (09 في) املؤلخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))ع ر زنو)2.500 
 2.500 أصل) من  اجت اعية  حصة 
امبالك) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اوسو بتاليخ)09)نون3ر)2022.
الكنزالي) ع ر  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجت اعية  حصة  (2.500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.500
مي ونة))ايت الشاوش بتاليخ)09)نون3ر)

.2022
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون3ر) (10 بتاليخ) ( االبتدائية بولزازات)

2022)تحت لقم)447.
1083I

مكتب االستاذة مريم املغراوي

HALLAWIYATE MAZARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مكتب االستاذة مريم املغراوي

13 شالع اح د شوقي اقامة الباهية 
لقم 9 الطابق التاني فاس ، 30000، 

فاس املغرب
HALLAWIYATE MAZARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي متجر  

بالطابق االل�سى تجزئة زهرة املدائن 
قطعة لقم 8أ و 9أ فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

5996

في) مؤلخ  موثق  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.HALLAWIYATE MAZARA

مخ3زة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صناعة الحلويات.

متجر)) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

بالطابق االل�سى تجزئة زهرة املدائن)

 30000 فاس) 9أ  و) 8أ  لقم) قطعة 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 850 ( (: الهتاف) مح د  السيد 

حصة بقي ة)85.000)دلهم للحصة.

 850 ( (: مح د) االحرش  السيد 

حصة بقي ة)85.000)دلهم للحصة.

السيد مح د الهتاف):)850)بقي ة)

85.000)دلهم.

 850 (: مح د) االحرش  السيد 

بقي ة)85.000)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الهتاف  مح د  السيد 
السالم) دال  زنقة  (118 املنامة) شالع 

الزهول)1 30000)فاس املغرب.

السيد االحرش مح د عنوانه)ا))

 52 مج ع ابن بطوطة بلوك س لقم)

طريق تطوان)90070.)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الهتاف  مح د  السيد 
السالم) دال  زنقة  (118 املنامة) شالع 

الزهول)1 30000)فاس املغرب
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السيد االحرش مح د عنوانه)ا))

 52 مج ع ابن بطوطة بلوك س لقم)

طريق تطوان)90070.)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (07 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8591.

1088I

FNMCOMPTA

PRO Z.A.R D3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

PRO Z.A.R D3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي شالع 

موالي إس اعيل 18 إقامة موالي 

إس اعيل الطابق 3 لقم -9 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

132027

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 PRO (: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.Z.A.R D3

التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقالي.

شالع) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

موالي) إقامة  (18 إس اعيل) موالي 
(- -9)طنجة) لقم) (3 إس اعيل الطابق)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد زهير ابريكي)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

150)حصة) ( (: ابريكي) ( السيد ادم)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

150)حصة) السيد ليان))ابريكي):))

بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيدة فطي ة بالل):))200)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.

بقي ة) (500 (: ابريكي) السيد زهير 

100)دلهم.

بقي ة) (150 (: ابريكي) ( السيد ادم)

100)دلهم.

بقي ة) (150 (: ابريكي) ( السيد ليان)

100)دلهم.

السيدة فطي ة بالل):)200)بقي ة)

100)دلهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابريكي  زهير  السيد 

 1 9)ط) 15)ع الة) العرفان مج وعة)

لقم)8)-)طنجة)9000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ابريكي  ( ادم) السيد 

 1 9)ط) 15)ع الة) العرفان مج وعة)

لقم)8)-)طنجة)9000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ابريكي  ( ليان) السيد 

 1 9)ط) 15)ع الة) العرفان مج وعة)

لقم)8)-)طنجة)9000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) بالل  فطي ة  السيدة 

املج ع الحسني تجزئة زلي ة لقم)58 

-)طنجة)9000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بالل  فطي ة  السيدة 

املج ع الحسني تجزئة زلي ة لقم)58 

-)طنجة)9000)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)12809.

1085I

FIDICONSIM

 JIDBOX DESIGN PLUS
STRATEGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

لفع لأس ال الشركة

FIDICONSIM
 BD DRISS EH HARTI CD

 CASABLANCA  846 ، 20452،
CASABLANCA MAROC
 JIDBOX DESIGN PLUS

STRATEGIE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 3 شالع 
القدس ع الة ياقوت الدولة عين 

الشق الدالالبيضاء - 20000 
الدالالبيضاء  املغرب.
لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.308189

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتوار) (05 في) املؤلخ 
قدله) ب بلغ  الشركة  لأس ال  لفع 
من) أي  دلهم») (3.200.000»
 8.000.000» إلى) دلهم») (800.000»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دلهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

أكتوار)2022)تحت لقم)882800.
1086I

ALLEGEANCE CONSULTING

BB2 FLURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شالع طانطان 
و شالع لبنان اقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
BB2 FLURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي : الشالع 
الال شافيا ب لقم 11  - 90000 

طنجة املغرب.

قفل التصفية
لقم التقييد في السجل التجالي : 

.25229
الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 
تقرل حل) (2022 ماي) (10 في) املؤلخ 
شركة ذات مسؤولية) (BB2 FLURS
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) دلهم  (100.000 لأس الها)
مقرها اإلجت اعي الشالع الال شافيا)
90000)طنجة املغرب)  -   11 ب لقم)

نتيجة النخفاض لقم املعامالت..
و عين:

و) ( اماجر) ( ( مي ون) السيد)ة))
أمستردام)) ( (1000 ( هولندا) عنوانه)ا))

هولندا))ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الختامية)
بتاليخ)10)ماي)2022)وفي الشالع الال)
طنجة) (90000  -   11 شافيا ب لقم)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (07 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259236.
1087I

LE NASCHI »BISTROT DU VELODROME

لو نا�سي «بيسترو دي فلودرم»
شركة املساه ة
تفويت حصص

 LE(NASCHI «BISTROT(DU
VELODROME

 37ESPACE(PORTE(D’ANFA,
 ANGLE RUE BAB MANSOUR ET
 BD(MOULAY(RACHID، 20050،

CASABLANCA MAROC
لو نا�سي «بيسترو دي فلودلم» شركة 

املساه ة
وعنوان مقرها اإلجت اعي  زاوية زنقة 
باب املنصول و شالع موالي لشيد، 

فضاء باب انفا - 20050 الدال 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

لقم التقييد في السجل التجالي 
.165377

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)
ت ت) (2022 أكتوار) (13 في) املؤلخ 

املصادقة على):
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هوالي) اس اء) )ة)) السيد) تفويت 

 15 أصل) من  اجت اعية  حصة  (15
حصة لفائدة))السيد))ة))نادية هوالي)

بتاليخ)13)أكتوار)2022.
حولية هوالي) )ة)) تفويت السيد)

 15 أصل) من  اجت اعية  حصة  (15
حصة لفائدة))السيد))ة))نادية هوالي)

بتاليخ)13)أكتوار)2022.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 08 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885028.

1088I

RZINE SYSTEM

RZINE SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RZINE SYSTEM

18 شالع الحسين  ضال طابق 3 

شقة  لقم ب6 املدينة الجديدة، 

30000، فاس امل لكة املغراية

RZINE SYSTEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 18 شالع 

الحسين  ضال طابق 3 شقة لقم 

ب6  املدينة الجديدة 30000 فاس 

امل لكة املغراية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

74523

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

 RZINE(:(اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها

.SYSTEM

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
األجهزة- و  ال3رامج  املعلوميات:بيع 

االستيراد.
18)شالع) عنوان املقر االجت اعي):)
لقم) شقة  (3 طابق) الحسين  ضال 
فاس) (30000 املدينة الجديدة) ( ب6)

امل لكة املغراية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املهدي) لزين  السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لزين املهدي عنوانه)ا))38 
زنقة بوفكران نرجس أ))30070)فاس)

امل لكة املغراية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لزين املهدي عنوانه)ا))38 
زنقة بوفكران نرجس أ))30070)فاس)

امل لكة املغراية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( بفاس) التجالية 

2022)تحت لقم)8658.

1089I

ائت انية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

SOCIETE VAMILL شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شالع مح د الزلقطوني دلب11 لقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
شركة SOCIETE VAMILL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي الشقة 
2، طابق 2، ع الة 11، مرجان 2، 
مكناس. - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 

57639

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)

تم إعداد القانون) (2022 شتن3ر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب ختصر تس يتها) اإلقتضاء)

.SOCIETE VAMILL

غرض الشركة بإيجاز):)اإلشهال.

الشقة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 

(،2 مرجان) (،11 ع الة) (،2 طابق) (،2

مكناس.)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد لخلوفي املصطفي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املصطفي) لخلوفي  السيد 

دلب) (88 لقم) السالم  حي  عنوانه)ا))

 50085 ويسالن) الناظول  زنقة  ( (5

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفي) لخلوفي  السيد 

دلب) (88 لقم) السالم  حي  عنوانه)ا))

 50085 ويسالن) الناظول  زنقة  ( (5

مكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (11 بتاليخ) ( ب كناس) التجالية 

2022)تحت لقم)8165.

1090I

ALLEGEANCE CONSULTING

TAJ AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شالع طانطان 

و شالع لبنان اقامة لينى لقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

TAJ AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي طريق 

الرااط اقامة زمولي  - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.18319

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2021)تقرل حل) 23)دجن3ر) املؤلخ في)

 TAJ شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 1.200.000 مبلغ لأس الها) ( (AUTO

اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 

طريق الرااط اقامة زمولي))-)90000 

انخفاض) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

لقم املعامالت.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الرااط اقامة زمولي))-)90000)طنجة)

املغرب.)

و عين:

و) الزمولي  ( ( مح د) السيد)ة))

جامع) ياس ين  طريق  (85 عنوانه)ا))

املغرب) طنجة  (90000 املقراع)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (08 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259266.

1091I
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EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ECOLE AL ILM WA AL

 MAARIFA EL BAKKOURI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شالع الفداء تجزئة س يرة تاونات  

38000  املغرب تاونات، 38000، 

تاونات املغرب

 STE ECOLE AL ILM WA AL

 MAARIFA EL BAKKOURI SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي  عين 

الطلبة الحي االدالي تاونات - 

38000 تاونات املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
لقم التقييد في السجل التجالي 

.863

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 09)شتن3ر) املؤلخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

البكولي))أح د ك سير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاونات))بتاليخ)06)أكتوار)

2022)تحت لقم)512.

1092I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 MEDITERRANEAN

FACILITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شالع فاس ، لكن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكتب  لقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

  MEDITERRANEAN FACILITIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الحرة طنجة أوتوموتيف سيتي 

قس ة 173 بيس ج اعة الجوامعة 

محافضة فحص أنجرة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
لقم التقييد في السجل التجالي : 

132123

في) مؤلخ  حر  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.MEDITERRANEAN FACILITIES

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقالي.

املنطقة) (: عنوان املقر االجت اعي)

سيتي) أوتوموتيف  طنجة  الحرة 

بيس ج اعة الجوامعة) (173 قس ة)

 90000 (- أنجرة) فحص  محافضة 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبد املالك أعافر)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.

السيد ادليس أس ر):))500)حصة)

بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد املالك أعافر عنوانه)ا))

سبتة) دشا  ب.ج  س.فرنانديز9)

51001)سبتة اسبانيا.

عنوانه)ا)) أس ر  ادليس  السيد 

ماالجا) فوينجيروال  ب3) سانتياجو8)

29001))ماالجا اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املالك أعافر عنوانه)ا))

سبتة) دشا  ب.ج  س.فرنانديز9)

51001)سبتة اسبانيا

عنوانه)ا)) أس ر  ادليس  السيد 

ماالجا) فوينجيروال  ب3) سانتياجو8)

29001))ماالجا اسبانيا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (11 بتاليخ) ( بطنجة) التجالية 

2022)تحت لقم)259805.

1093I

AMATRUST

DETROIT INDUSTRIES

شركة املساه ة

لفع لأس ال الشركة

AMATRUST

 BD(DE(PARIS 5 EME,18

 ÉTAGE(N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

DETROIT INDUSTRIES  شركة 

املساه ة

وعنوان مقرها اإلجت اعي املنطقة 

الصناعية التجزئة 47 - 88. -. 

الجديدة  املغرب.

لفع لأس ال الشركة

لقم التقييد في السجل التجالي 

.2303

العام) الج ع  ب قت�سى 

غشت) (29 في) املؤلخ  اإلستثنائي 

الشركة) لأس ال  لفع  تم  (2022

دلهم») (7.500.000» قدله) ب بلغ 

إلى) دلهم») (15.000.000» من) أي 

((: طريق) عن  دلهم») (22.500.000»

ألااح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدال في لأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاليخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أكتوار)2022)تحت لقم)1007.

1098I

)إئت اني البدل

غسكالج أزج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئت اني البدل
شالع املقاومة ع الة أكاي دن حرف 
أ 1 شقة 18 مراكش ، 800000، 

مراكش املغرب
غسكالج أزج  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي الطابق 

األل�سي لقم 87 تجزئة األزدهال طريق 
أسفي  - 80000 مراكش امل لكة 

املغراية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130479

 11 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

غسكالج أزج.
مسبك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الرصاص) أو  القصدير  أو  األنتي ون 
أو) الزنك  أو  املنغنيز  أو  الكواالت  أو 

النحاس أو األملنيوم أو غيره
للفرن) )طوب  استيراد) تاجر 

املسبك.
الطابق) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
األل�سي لقم)87)تجزئة األزدهال طريق)
امل لكة) مراكش  (80000 (- ( أسفي)

املغراية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم الكولي):))1.000 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الكولي) الكريم  عبد  السيد 
 87 لقم) األزدهال  تجزئة  عنوانه)ا))

80000)مراكش امل لكة املغراية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكولي) الكريم  عبد  السيد 
 87 لقم) األزدهال  تجزئة  عنوانه)ا))

80000)مراكش امل لكة املغراية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (08 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)181808.

1095I

ائت انية))الخ3رة

CONIZAR PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية  الخ3رة
89  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب
CONIZAR PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجت اعي تجزئة 
اليسر13 شالع مح د الخامس 
الطابق الثالث يسالا - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
17277

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نون3ر) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.CONIZAR PROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقالي.

تجزئة) (: االجت اعي) املقر  عنوان 
الخامس) مح د  شالع  اليسر13)
الطابق الثالث يسالا)-)26100)برشيد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)

دلهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الصباح سعيد) السيد 

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصباح سعيد عنوانه)ا)) السيد 
 LA( ROCHETTE( 07700( BOURG
 ST( ANDEOL( 07700( ANDEOL

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصباح سعيد عنوانه)ا)) السيد 
 LA( ROCHETTE( 07700( BOURG
 ST( ANDEOL( 07700( ANDEOL

فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (11 بتاليخ) ( ب3رشيد) االبتدائية 

2022)تحت لقم)1169.
1096I

COMPTAFFAIRES

 GESTION DU PERSONNEL
INTERIMAIRE )GEPERSO(

إعالن متعدد القرالات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 GESTION DU PERSONNEL
 (INTERIMAIRE (GEPERSO

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجت اعي: شالع 
الحرية اقامة بالي ع الة ا شقة 2 - 

28800 املح دية املغرب.

«إعالن متعدد القرالات»
لقم التقييد في السجل التجالي: 

.10997
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي)

املؤلخ في)26)أكتوار)2022
تم اتخاذ القرالات التالية:)

قرال لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت ج يع الحصص االجت اعية)
طالق)) املامون  السبد  بحوزة  التي 

لفائدة السيد االمين شاهيدي
قرال لقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) طالق  املامون  السيد  استقالة 
)االمين) تسيير الشركة وتعيين السيد)

شاهيدي ك سيير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند لقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية))بتاليخ)03)نون3ر)

2022)تحت لقم)2163.
1097I

marrakech(finance

BOUGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech(finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
BOUGRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجت اعي لقم 11 

دلب �سي براهيم حي جنان بن شقرة  
- 80000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
130563

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ( ب قت�سى)
تم إعداد القانون) (2022 أكتوار) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب ختصر  اإلقتضاء)

.BOUGRO
دال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ضيافة.
 11 لقم) (: عنوان املقر االجت اعي)
دلب �سي براهيم حي جنان بن شقرة))

- 80000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 ( الشركة:) لأس ال  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالتالي:
ان) ايزايبل  كرومونت  السيدة 
بقي ة) حصة  (50 ( (: مالكريت) مالي 

100)دلهم للحصة.
 50 ( (: السيد بوليت لولان اندلي)

حصة بقي ة)100)دلهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ان) ايزايبل  كرومونت  السيدة 
شالع) (5 عنوانه)ا)) مالكريت  مالي 
شالمونت سو) (10150 ( ليبيراسيون)

بالاواز فرنسا.
اندلي) لولان  بوليت  السيد 
ليبيراسيون)) شالع  (5 عنوانه)ا))
10150)شالمونت سو بالاواز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
ومواطن مسيري الشركة:

ان) ايزايبل  كرومونت  السيدة 
شالع) (5 عنوانه)ا)) مالكريت  مالي 
شالمونت سو) (10150 ( ليبيراسيون)

بالاواز فرنسا
اندلي) لولان  بوليت  السيد 
ليبيراسيون)) شالع  (5 عنوانه)ا))

10150)شالمونت سو بالاواز فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( ب راكش) التجالية 

2022)تحت لقم)141797.
1098I

Valoris Partners

HYRENCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,
 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
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HYRENCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجت اعي 26 شالع 

مرس السلطان  - 20006 الدال 

البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
لقم التقييد في السجل التجالي 

.387775

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي)

ت ت) (2022 غشت) (29 في) املؤلخ 

املصادقة على):

ابن) ( توفيق) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجت اعية  حصة  (598 سودة)

)ة)) السيد) ( 598)حصة لفائدة) أصل)
غشت) (29 بتاليخ) لحاوي  ( صابري)

.2022

بن) ( بشرى) )ة)) السيد) تفويت 

شقرون))1)حصة اجت اعية من أصل)
صابري)) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (1

لحاوي بتاليخ)29)غشت)2022.

تفويت السيد))ة))فاتن ابن سودة)

1)حصة اجت اعية من أصل)1)حصة)
لحاوي) ( صابري) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاليخ)29)غشت)2022.

سياماك)) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجت اعية  حصة  (330 زلغوني)

)ة)) السيد) ( 330)حصة لفائدة) أصل)
غشت) (29 بتاليخ) لحاوي  ( صابري)

.2022

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (

 10 بتاليخ) ( بالدال البيضاء) التجالية 

نون3ر)2022)تحت لقم)885516.

1099I

COFISAM

 PALM STRATEGIES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COFISAM
ع الة 65,  الطابق االول  تجزئة  
مسرول 1 شالع الحسن الثاني ، 

12000، ت الة املغرب
PALM STRATEGIES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجت اعي 
محل،تجزئة اماني 2_2 ،الوفاق - 

12000 ت الة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

لقم التقييد في السجل التجالي : 
137693

 28 عقد حر مؤلخ في) ( ب قت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتوار)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تس ية 
 PALM (: اإلقتضاء)ب ختصر تس يتها)

.STRATEGIES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

(: االجت اعي) املقر  عنوان 
(- ،الوفاق) (2_2 اماني) محل،تجزئة 

12000)ت الة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 ( مبلغ لأس ال الشركة:)
دلهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سالة مالخ):))1.000)حصة)
بقي ة)100)دلهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سالة مالخ عنوانه)ا))لقم)
522)تجزئة تسلطانت سيبع))80000 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سالة مالخ عنوانه)ا))لقم)
522)تجزئة تسلطانت سيبع))80000 

مراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون3ر) (10 بتاليخ) ( بت الة) االبتدائية 

2022)تحت لقم)9302.

1100I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE
لقم)1)ع الة مج ع املسافر شالع الفضيلة الحي)

الصناعي يعقوب املنصول)،)10000،)الرااط)
املغرب

COMPLEXE LA CAPITALE
 شركة ذات مسؤلية محدودة

ذات الشريك الوحيد 
)في طول التصفية)

وعنوان مقرها اإلجت اعي : ع الة 
30 شقة لقم 8 زنقة أح د لوكيلي 

حسان - 10000 الرااط املغرب.
حل شركة

لقم التقييد في السجل التجالي 
.161613

الوحيد) الشريك  قرال  ب قت�سى 

تقرل حل) (2022 أكتوار) (7 املؤلخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 COMPLEXE LA الوحيد) الشريك 

 100.000 مبلغ لأس الها) (CAPITALE

اإلجت اعي) مقرها  وعنوان  دلهم 

أح د) زنقة  (8 لقم) شقة  (30 ع الة)

الرااط) (10000 (- حسان) لوكيلي 

الشريك) قرال  (: ل) نتيجة  املغرب 

الوحيد لتصفية الشركة.

بع الة) التصفية  مقر  وحدد 

زنقة أح د لوكيلي) (8 شقة لقم) (30

حسان)-)10000)الرااط املغرب.)

و عين:

 السيد)ة))مح د أزضوض وعنوانه)ا)

10)حي املنال زنقة) 1)شقة لقم) ع الة)

أكدال) اللي ون  السو�سي  مختال 

)ة)) الرااط املغرب ك صفي) (10000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

30)شقة) :)ع الة) املتعلقة بالتصفية)

حسان) لوكيلي  أح د  زنقة  (8 لقم)

الرااط.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون3ر) (02 بتاليخ) بالرااط  التجالية 

2022)تحت لقم)129985.

1101I
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املحكمة التجارية بمكناس
بيان بإيداع قائ ة الديون

 732 املادة) ملقتضيات  تفعيال 
املتعلق) (17/73 القانون) من  و733)
)الكتاب) املقاولة) صعواة  ب ساطر 
ليكن) التجالة  مدونة  من  الخامس))
الحليم) عبد  السيد  دائني  علم  في 
الواحد) عبد  والسيد  بو ريص 
الزمن) ملؤسسة  مالكين  بو ريص 
الحر الكائن مقرها ب)11)زنقة حسان)
واملسجليين) مكناس  االنصالي 
 65528 عدد) التجالي  بالسجل 
و65528)أن الديون التي تم تحقيقها)
الضبط) بكتابة  قائ تها  وضعت  قد 

لدى))املحك ة التجالية ب كناس.
وي كن لكل شخص اإلطالع عليها)
بكتابة الضبط وتقديم ما لديه من)
شكاوى للقا�سي املنتدب))دا ل أجل)
البيان) هذا  نشر  تاليخ  من  يوما  (15

بالجريدة الرس ية.)
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

17

املحك ة  التجالية ب كناس
ملف لقم):)2022/35
حساب لقم):)2857

تحويل شخص ذاتي الى شخص 
معنوي

في مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
17)يونيو)2022)تم تحويل الشخص)
 LA( الخالق) عبد  يوسفي  الذاتي 
الحامل) ((VICTOIRE PRIVEE
لبطاقة التعريف الوطنية لقم الدال)
162337)واملسجل بالسجل التجالي)
تحت عدد)58510)الكائن مقره)117 
الى) مكناس  قرطبة  تجزئة  (8 جناح)
معنوي) الى شخص  معنوي  شخص 
 LES GENIES DE تحت اسم شركة)
LA VICTOIRE PRIVEE SARL AU)في)
طول التأسيس وقد تم تقييم االصل)
املادية) العناصر  لج يع  التجالي 
واملعنوية من أصول و صوم للبيان)
بقي ة) لشركة  كحصص  املحاسبي 

1.085.000)دلهم.

لذلك فإن ج يع التعرضات يجب)

باملحك ة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجالية ب كناس دا ل اجل   سة)

صدول) تاليخ  من  ((15( يوما) عشر 

النشرة االولى.

النشرة األولى

 13 مكرر

املحك ة  التجالية ب كناس
ملف عدد):)2022/31

بيع حق تجالي 
تلقاه) توثيقي  عقد  ب قت�سى 

األستاذ اإلدلي�سي كنون حسام الدين،)

30)أغسطس) بتاليخ) ب كناس  موثق 

باع ولثة اإلس اعيلي مح د) (،2022

ل�سى املت ثلين في السيد اإلس اعيلي)

للبطاقة) الحامل  الرح ان،) عبد 

والسيدة) (D13473 لقم) الوطنية 

الحاملة للبطاقة) املجدوبي  ديجة،)

.D13474(الوطنية لقم

الحاملة) عباد،) كوثر  للسيدة 

 UB55251 لقم) الوطنية  للبطاقة 

لصيدلية) التجالي  الحق  ج يع 

الكائنة) إس اعيل») موالي  «ثانوية 

علي) شالع  (1 لقم) (1 هبة) بإقامة 

ذات) مكناس،) الجياللي  بن  الوهابي 

السجل التجالي عدد)67378،)بث ن)

على) موزعة  دلهم،) (900.000 قدله)

الشكل التالي):

بث ن) املعنوية  للعناصر  بالنسبة 

قدله)600.000)دلهم.

املادية) للعناصر  بالنسبة 

300.000)دلهم.

لذلك فإن ج يع التعرضات يجب)

أن توضضع بكتابة الضبط باملحك ة)

التجالية ب كناس دا ل أجل   سة)

النشرة) تاليخ صدول  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة األولى

 14 مكرر

املحك ة  التجالية ب كناس
إشهال شراء حق تجالي
لقم امللف : 38/2022
لقم الحساب : 2838

املؤلخ) عدلي  عقد  ب قت�سى 
واملسجل) (2019 ديس 3ر) (27 بتاليخ)
ديس 3ر) (27 بتاليخ) ب كناس 
عدد) اإليداع  كناش  (،2019
باالستخالص) أمر  (2019/80628
االداء) مراجع  (،2019/39696 عدد)
وامللحق) (351741016 عدد) وصل 
ف3راير) (28 االستدلاكي املؤلخ بتاليخ)
 13 وامللحق االستدالي بتاليخ) (2020

يناير)2021.
باعت السيدة نعي ة حبالي بنت)
أكتوار) (22 بتاليخ) املزدادة  سالم،)
جوهرة) ب ركب  الساكنة  (،1951
5)الضحى مرجان تطوان) تطوان لقم)
دال) (29157 لقم) الوطنية  بطاقتها 
للسيد عادل الطويل بن عبد القادل)
(،1977 يوليو) (10 بتاليخ) املزداد 
لويات) سبع  (21 برقم) الساكن 
لقم) وطنيته  ب كناس  الزلقاء) حي 
529588)دال الحق التجالي لل قهى)
الكائنة بساحة باب بردعاين لقم)68 
تيزمي املدينة القدي ة مكناس بث ن)
وتم التشطيب) دلهم،) (60.000 قدله)

على السجل التجالي عدد)81090.
لذلك فإن ج يع التعرضات يجب)
باملحك ة) الضبط  بكتابة  ان توضع 
التجالية ب كناس دا ل أجل   سة)
عشرة يوما))15)يوما))من تاليخ صدول)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحك ة  التجالية ب كناس
لقم امللف عدد):)1/غ/2022

لقم الحساب):)2828

إشهال بيع حق  تجالي
مصادق) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ) (8111-8110 عليه تحت لقم)
واملسجل ب كناس) (2008 مالس) (29

 21 بتاليخ) التفويتات)) )مكتب 
أمر) (08/5855 كناش) (2008 أبريل)
توصيل) (08/5559 باإلستخالص)
النكيل) السيد  باع  (15 4375/أ)
نوف ن3ر) (9 بتاليخ) املزداد  املصطفى 
1968،)املهنة حالق،)الحامل لبطاقة)
التعريف الوطنية لقم)178516دال،)
 18 لقم) العبابسة  بدلب  الساكن 
جناح االمان ب كناس للسيد بوديك)
مهنته) (،1959 املزداد بتاليخ) ادليس،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  تاجر،)
الوطنية لقم)158778)دال،)الساكن)
السجن) ظهر  انوال  زنقة  (7 برقم)
التجالي) الحق  ج يع  مكناس 
بالسويقة) الكائنة  (36 للحانوت لقم)
إج الي) بث ن  وذلك  مكناس،) بري ة 

قدله)35.000)دلهم.
لدلك فإن ج يع التعرضات يجب)
باملحك ة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
عشر) أجل   سة  دا ل  التجالية 
صدول) تاليخ  من  يوما)) (15( يوما)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحك ة  التجالية ب كناس
بيع األصل التجالي

ملف لقم  2022/32
ب قت�سى عقد توثيقي محرل من)
ب دينة) مريزق  يوسف  املوثق  طرف 

مكناس بتاليخ)23)سبت 3ر)2021.
الحامل) املهادي  علي  السيد  باع 
لقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 
لقم) ب كناس  والكائن  (D6882

298.295)حي السالم سيدي سعيد.
الحامل) مريني  لشيد  للسيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
عين) ب كناس  والكائن  (D431470

الشبيك لقم)19)شالع)20)ب م ع.
الكائن) التجالي  األصل  ج يع 
شالع عبد املومن) (25 ب كناس لقم)
املوحدين واملسجل بالسجل التجالي)

ب كناس تحت لقم)30176.

 II. - إعالنات قضائية
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مبلغ) في  البيع  ث ن  وحدد 
800.000.00)دلهم.

لذلك فإن ج يع التعرضات يجب)
باملحك ة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجالية ب كناس دا ل أجل   سة)
تاليخ) من  يوما)) (15( يوما) عشرة 

صدول النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن لئيس كتابة الضبط

باملحك ة التجالية ب كناس

163 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعال بإيداع قائ ة الديون
شركة الندطيكس ش.م.م في شخص 

م ثلها القانوني
بتاليخ الصادل  الحكم   ب قت�سى 
عدد) امللف  في  (،2022 يونيو) (9
عدد) حكم  (2022/8301/18
التجالية) قضت املحك ة  (2022/27
التصفية) مسطرة  بفتح  بطنجة 
شركة) مواجهة  في  القضائية 
شخص) في  ش.ذ.م.م  الندطيكس 
مقرها) الكائن  القانوني  م ثلها 
االجت اعي املنطقة الصناعية اكزناية)

القطعة)388)طنجة.
إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه)
بكتابة) الديون  قائ ة  إيداع  تم  قد 
الضبط من طرف السنديك السيد)
إشالة) لهن  لتكون  كري و  أح ك 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا)

لل ادتين)732)و)733)من م.ت.
عن))لئيس مصلحة كتابة الضبط

29

املحك ة التجالية بطنجة
ملف إجراءات):

لقم)2021/17/19

مكتب التصفية والتسوية القضائية
إشعال بإيداع قائ ة الديون
شركة نول الدين كال ش.م.م

بتاليخ الصادل  الحكم   ب قت�سى 
عدد) امللف  في  (،2022 ديس 3ر) (16
املحك ة) قضت  (2021/8301/37
مسطرة) بفتح  بطنجة  التجالية 
مواجهة) في  القضائية  التسوية 

شركة نول الدين كال ش.م.م مقرها)
االجت اعي شالع الحسن الثاني إقامة)

بكة الطابق)1)لقم)12)مرتيل.
إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه)
بكتابة) الديون  قائ ة  إيداع  تم  قد 
الضبط من طرف السنديك السيدة)
إشالة) لهن  لتكون  السباعي  هناء)

الدائنين لالطالع عليها.
عن))لئيس مصلحة كتابة الضبط

30

املحك ة التجالية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعال بإيداع قائ ة الديون
شركة ديستربسيون صقلي ش.م.م

في شخص م ثلها القانوني
بتاليخ الصادل  الحكم   ب قت�سى 
عدد) امللف  في  (،2022 ماي) (5
عدد) حكم  (2022/8302/20
التجالية) قضت املحك ة  (2022/23
التسوية) مسطرة  بفتح  بطنجة 
شركة) مواجهة  في  القضائية 
في) ش.م.م  صقلي  ديستربسيون 
الكائن) القانوني  م ثلها  شخص 
تجزئة) العدير  حي  االجت اعي  مقرها 

النهضة)1)لقم)252)وزان.
إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه)
بكتابة) الديون  قائ ة  إيداع  تم  قد 
الضبط من طرف السنديك السيد)
إشالة) لهن  لتكون  مسكين  الحسن 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا)

لل ادتين)732)و)733)من م.ت.
عن))لئيس مصلحة كتابة الضبط

31

املحك ة التجالية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعال بإيداع قائ ة الديون
شركة فدان بالك ش.م.م
في شخص م ثلها القانوني

بتاليخ الصادل  الحكم   ب قت�سى 
عدد) امللف  في  (،2020 سبت 3ر) (17
عدد) حكم  (2020/8301/62
التجالية) قضت املحك ة  (2020/68
التصفية) مسطرة  بفتح  بطنجة 
فدان) شركة  مواجهة  في  القضائية 

م ثلها) شخص  في  ش.م.م  بالك 
شالع) االجت اعي  مقرها  القانوني 

الجزائر باب التوت تطوان.
إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه)
بكتابة) الديون  قائ ة  إيداع  تم  قد 
الضبط من طرف السنديك السيد)
إشالة) لهن  لتكون  مسكين  الحسن 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا)

لل ادتين)732)و)733)من م.ت.
عن))لئيس مصلحة كتابة الضبط

32

املحك ة التجالية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعال
شركة هيسا لآلجول ش.م.م
في شخص م ثلها القانوني

 الكائن مقرها اإلجت اعي بطريق واد لو
كلم 5.5 تطوان

بتاليخ الصادل  الحكم   ب قت�سى 
عدد) امللف  في  (،2022 أكتوار) (20
الحكم) لقم  (2020/8311/39
التجالية) قضت املحك ة  (2020/88
عبد) السنديك  باستبدال  بطنجة 
بالسنديك عبد هللا) ( الكريم األزامي)
القضائية) التصفية  في ملف  البازي 

لشركة هيسا لآلجول.
عن))لئيس مصلحة كتابة الضبط

33

املحك ة التجالية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعال
شركة إسكان لواروكري ش.م

في شخص م ثلها القانوني
بتاليخ الصادل  الحكم   ب قت�سى 
عدد) امللف  في  (،2020 أكتوار) (20
الحكم) لقم  (2020/8311/50
التجالية) قضت املحك ة  (2022/89
أح د) السنديك  باستبدال  بطنجة 
البازي) عبد هللا  بالسنديك  ( بولااع)
في ملف التصفية القضائية لشركة)

إسكان لواروكري ش.م.
عن))لئيس مصلحة كتابة الضبط

 34

املحك ة التجالية بطنجة
ملف تفويت أصل تجالي

عن طريق البيع
ملف لقم 2022/80

كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
في) مؤلخ  عدلي  عقد  ب قت�سى  أنه 
اليزيد) السيد  باع  (،2022 يونيو) (13
التعريف) لبطاقة  الحامل  املودني 
.واملسجل) (S74821 لقم) الوطنية 
بالسجل التجالي بطنجة تحت لقم)
التجالي) األصل  مج وع  (،30728
زنقة) شافية  لال  حي  بطنجة  الكائن 
كوثر) السيدة  لفائدة  (،23 لقم) (13
ال3رنو�سي الحاملة لبطاقة التعريف)
وحددت) (K376947 لقم) الوطنية 
قي ة االصل التجالي موضوع البيع)
في مبلغ إج الي قدله)100.000)دلهم.
التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)
15)يوما ابتداء)من تاليخ) دا ل أجل)
وما) (88 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجالة.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

21 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة
ملف إشهال تفويت حق كراء

محل تجالي
ملف لقم 2022/81

كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
أنه ب قت�سى عقد موثق مؤلخ في)17 
2022،)فوت السيد يسين) أغسطس)
التعريف) لبطاقة  الحامل  إدلي�سي،)
الوطنية لقم)GN(131702)حق كراء)
حي) بطنجة  الواقع  التجالي  املحل 
واملسجل) (2 لقم) (12 زنقة) ال3رواقة 
تحت) بطنجة  التجالي  بالسجل 
ذلك) في  عليه  تنوب  (120752 لقم)
السيدة مريم الشبلي الحاملة لبطاقة)
 GN71849 لقم) الوطنية  التعريف 
مصححة) عرفية  وكالة  ب وجب 
اإلمضاء)بتاليخ)10)أغسطس)2022،)



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21950

لفائدة السيد مح د الرماش الحامل)

 ZT1044173 لبطاقة التعريف لقم)

  50.000 قدله) إج الي  بث ن  وذلك 

دلهم.

التعرضات) ج يع  فإن  وعليه  (

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)

15)يوما ابتداء)من تاليخ) دا ل أجل)

وما) (88 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجالة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

ك ال معطاكة

22 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة

ملف تفويت حصة في أصل تجالي

عن طريق البيع

ملف لقم 2022/81

كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

 8 أنه ب قت�سى عقد عدلي موثق في)

سبت 3ر)2022،)باع السيد عبد القادل)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ( شهبال،)

.واملسجل) (K161810 لقم) الوطنية 

بالسجل التجالي بطنجة تحت لقم)

األصل) في  حصته  ج يع  (،72628

التجالي الكائن بطنجة الحي الجديد)

السيدة) لفائدة  (،1 لقم) (25 زنقة)

لبطاقة) الحاملة  حدو  أوالد  نعي ة 

(،K 298289 التعريف الوطنية لقم)

وحددت قي ة حصة االصل التجالي)

في مبلغ إج الي قدله) البيع  موضوع 

20.000)دلهم.

التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)

15)يوما ابتداء)من تاليخ) دا ل أجل)

وما) (88 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجالة.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

ك ال معطاكة

23 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة
ملف إشهال بيع حظ مشاع

 في أصل تجالي
ملف لقم : 2022/83

يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط)
 باملحك ة التجالية بطنجة أنه ب قت�سى
في اإلمضاء) مصحح  عرفي   عقد 
علي) السيد  باع  (،2022 أكتوار) (8
التعريف) لبطاقة  الحامل  بولعيز 
واملسجل) (K57902 عدد) الوطنية 
بالسجل التجالي بطنجة تحت لقم)
في) املشاع  حظه  ج يع  (،166820
األصل التجالي الكائن بطنحة كراند)
(،(GRAND SOCOO1( سوكو1 
اليعقوبي) الزهرة  السيدة  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
عدد)K99131،)وحددت قي ة حصة)
األصل التجالي موضوع البيع في مبلغ)
)مائة) (100.000.00 قدله) إج الي 

ألف))دلهم.
التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)
من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 
88  تاليخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجالة.
النشرة األولى

عن))لئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

24 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة
 ملف تفويت أصل تجالي

عن طريق البيع
ملف لقم : 2022/88

يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط)
 باملحك ة التجالية بطنجة أنه ب قت�سى
باع) (،2022 أكتوار) (8 عقد عدلي في)
الحامل) الوزاني  هللا  عبد  السيد 
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالسجل) واملسجل  (K247387
التجالي بطنجة تحت لقم)165862،)
الكائن) التجالي  األصل  مج وع 
ادليس) موالي  شالع  (18 بطنجة)
الوزاني) سلي ان  السيد  لفائدة  (،1
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
قي ة) وحددت  (،EG810070 عدد)

األصل التجالي موضوع البيع في مبلغ)

)ثالثة) (350.000.00 قدله) إج الي 

مائة و  سون ألف))دلهم.

التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)

من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 

88  تاليخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجالة.

النشرة األولى
عن))لئيس كتابة الضبط

ك ال معطاكة

25 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة

 ملف تفويت أصل تجالي

عن طريق البيع

ملف لقم : 2022/85

يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط)

 باملحك ة التجالية بطنجة أنه ب قت�سى

سبت 3ر) (27 بتاليخ) موثق  عقد 

السيدة  ديجة) باعت  (،2022

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الخزال 

واملسجل) (D957879 عدد) الوطنية 

بالسجل التجالي بطنجة تحت لقم)

التجالي) األصل  مج وع  (،100268

(- النصر) تجزئة  بطنجة  الكائن 

الطابق األول لقم) (- الشالع الرئي�سي)

لفائدة السيدة ليلى الصغير) ( (،359

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

قي ة) وحددت  (،D542720 عدد)

األصل التجالي موضوع البيع في مبلغ)

)مائة) (100.000.00 قدله) إج الي 

ألف))دلهم.

التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)

من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 

88  تاليخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجالة.

النشرة األولى
عن))لئيس كتابة الضبط

ك ال معطاكة

26 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة

ملف إشهال بيع حظ مشاع
 في أصل تجالي

ملف لقم : 2022/86
يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط)
 باملحك ة التجالية بطنجة أنه ب قت�سى
في اإلمضاء) مصحح  عرفي   عقد 
2022،)باع السيد مح د) 18)أكتوار)
التعريف) لبطاقة  الحامل  أفقير 
واملسجل) (K551067 عدد) الوطنية 
بالسجل التجالي بطنجة تحت لقم)
في) املشاع  حظه  ج يع  (،181122  :
حي) بطنجة  الكائن  التجالي  األصل 
(،5863 تجزئة) فرايحيين  كزناية 
أفقير) الرحيم  عبد  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
قي ة) وحددت  (،K565747 لقم)
حصة األصل التجالي موضوع البيع)
5.000))  سة) في مبلغ إج الي قدله)

آالف))دلهم.
التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)
من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 
88  تاليخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجالة.
النشرة األولى

عن))لئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

27 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة
ملف تقديم أصل تجالي كحصة في 

شركة في طول التأسيس
ملف لقم : 2022/47

يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط)
 باملحك ة التجالية بطنجة أنه ب قت�سى
في اإلمضاء) مصحح  عرفي   عقد 
8)سبت 3ر)2022،)قدم السيد مغداد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  س ير 
واملسجل) (K156595 عدد) الوطنية 
بالسجل التجالي بطنجة تحت لقم)
الكائن) التجالي  األصل  (،37660
 LOT M’FARREJ ROUT DE(بطنجة
R’GAAAE N°6)كحصة في شركة في)
 PHARMACIE(طول التأسيس مس اة

.ANOUAL TANGER SARL AU
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واناء)على تقرير مراقب الحصص)
فقد تم) (،2022 يوليو) (18 املؤلخ في)
تقييم األصل التجالي املذكول أعاله)
وستة) )مليون  (1.650.000 بقي ة)

و  سون ألف))دلهم.
التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)
من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 
88  تاليخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجالة.
النشرة األولى

عن))لئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

28 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجالي

عن طريق البيع
ملف لقم : 2022/38

كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 
بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 
مصادق) عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 
(،2022 سبت 3ر) (15 بتاليخ) اإلمضاء)
وملحق عقد مصادق اإلمضاء)بتاليخ)
السيدة) باعت  (،2022 أكتوار) (5
لبطاقة) الحاملة  بسيط  الزهرة 
 K388556 لقم) الوطنية  التعريف 
بطنجة) التجالي  بالسجل  واملسجلة 
تحت لقم)138818،)ج يع حصتها في)
األصل التجالي الكائن بطنجة زنقة)
تطوان امغوغة الكبيرة إقامة التن ية)
فتيحة) السيدة  لفائدة  (،B1657
التعريف) لبطاقة  الحاملة  استوكة 
وحددت) (،K300986 لقم) الوطنية 
قي ة حصة األصل التجالي موضوع)
 10.000 البيع في مبلغ إج الي قدله)

دلهم.
التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)
من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 
88  تاليخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجالة.
النشرة الثانية

عن لئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

3 مكرر

املحك ة التجالية بطنجة

ملف تفويت أصل تجالي

عن طريق البيع

ملف لقم : 2022/39

كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 

بطنجة) التجالية  باملحك ة  الضبط 

في مؤلخ  عدلي  عقد  ب قت�سى   أنه 

عبد) السيد  باع  (،2022 أكتوار) (12

لبطاقة) الحامل  حشالف  السالم 

 LA17922 لقم) الوطنية  التعريف 

بطنجة) التجالي  بالسجل  واملسجل 

مج وع األصل) (،120988 تحت لقم)

التجالي الذي هو عبالة عن مجزلة)

السكني) املج ع  بطنجة  والكائن 

 5 بلوك) ع الة  الخليل  إبراهيم 

لفائدة السيد عبد املجيد) (،8 محل)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الهاشمي 

وحددت) (،GN43572 لقم) الوطنية 

قي ة األصل التجالي موضوع البيع)

في مبلغ إج الي قدله)18.000)دلهم.

التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة)

من) ابتداء) يوما  (15 أجل) دا ل 

88  تاليخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجالة.

النشرة الثانية
عن لئيس كتابة الضبط

ك ال معطاكة

4 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف لقم : 2022-35

حساب  صو�سي : 3613 م

هبة حقوق مشاعة في أصل تجالي

ب وجب عقد هبة عدلي مؤلخ في)

وهبت السيدة زينة) (2022 يوليو) (25

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الزهيدي 

املسجلة) (،J250300 لقم) الوطنية 

بالسجل التجالي باملحك ة التجالية)

واملشترك) (72218 بأكادير تحت لقم)

املسجل) املحفوظ  مداد  السيد  مع 

في كافة نصيبها  (،71348 تحت لقم)

 39 برقم) الكائن  التجالي  األصل  (
تالبولجت) ف3راير  (29 شالع) مكرل 
مح د) السيد  ابنها  لفائدة  أكادير،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  وجنا 

.J276415(الوطنية لقم
واذلك فإن لئيس مصلحة كتابة)
الضبط يعلن لكل ذي أن التعرضات)
املحك ة) ضبط  ب كتب  تسجل 
التجالية بأكادير دا ل أجل الخ سة)
يوما املوالية للنشرة) ((15( عشر يوما)
و108  (88 (،83 لل ادة) الثانية طبقا 

من مدونة التجالة.
النشرة الثانية

لئيس مصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة التسوية القضائية 
في حق شركة HIT LOG عدد 55 

إشعال
ب قت�سى حكم عدد)185)الصادل)
بتاليخ)27)أكتوار)2022)في امللف لقم)
املحك ة) لدى  (2022/8302/209
الذي ق�سى) التجالية بالدال البيضاء)
بفتح مسطرة التسوية القضائية في)
ذات السجل) (،HIT LOG حق شركة)

التجالي لقم)359555.
حي) االجت اعي  مقرها  والكائن 
الطابق) الرقم)47) (80 القدس الزنقة)
الدال) ال3رنو�سي  سيدي  الثاني 

البيضاء.
أبو  صيب) انس  السيد  وعين 
امين) مح د  ونائبه  منتدبا  قاضيا 

جالبي.
سنديكا) بو ال  شكري  والسيد 
والكائن مكتبه)3)زنقة عدي الحركي)/)
كل ان سابقا،)زاوية شالع عبد املومن)

وزنقة بنيل الدال البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)
اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))
هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)

القاطنين  الج امل لكة املغراية طبقا)
لل واد)588)و)719)و)720)من مدونة)

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

68

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

لوجيكا طرنس 58
ب قت�سى حكم عدد)178)الصادل)
بامللف لقم) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)
املحك ة) لدى  (2022/8315/218
الذي) البيضاء) بالدال  التجالية 
في حق) االنقاذ  بفتح مسطرة  ق�سى 
ذات السجل) شركة لوجيكا طرنس،)

التجالي لقم)258895.
زنقة) (8 والكائن مقرها االجت اعي)
الدال) السوداء) الصخول  املحيط 

البيضاء.
وعين السيد املهدي سالم قاضيا)

منتدبا ونائبه عبد الرفيع بوح رية.
سنديكا) التوكاني  مح د  والسيد 
والكائن مكتبه)76)شالع عبد املومن،)

الدال البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)
اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))
هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)
القاطنين  الج امل لكة املغراية طبقا)
لل واد)588)و)719)و)720)من مدونة)

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

69

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

نوفيسة طرنس  53
ب قت�سى حكم عدد)177)الصادل)
بامللف لقم) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)
املحك ة) لدى  (2022/8315/213
الذي ق�سى) التجالية بالدال البيضاء)
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بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)

السجل) ذات  طرنس،) نوفيسة 

التجالي لقم)335177.
زنقة) (8 والكائن مقرها االجت اعي)

الدال) السوداء) الصخول  املحيط 

البيضاء.

وعين السيد املهدي سالم قاضيا)

منتدبا ونائبه عبد الرفيع بوح رية.

سنديكا) التوكاني  مح د  والسيد 

والكائن مكتبه)76)شالع عبد املومن،)

الدال البيضاء.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)

أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)

اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))

هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)

القاطنين  الج امل لكة املغراية طبقا)

لل واد)588)و)719)و)720)من مدونة)

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

70

املحك ة التجالية بالدال البيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 
اكالياك 52

ب قت�سى حكم عدد)179)الصادل)

بامللف لقم) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)

املحك ة) لدى  (2022/8315/215

الذي ق�سى) التجالية بالدال البيضاء)

بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)

ذات السجل التجالي لقم) اكالياك،)

.201371
زنقة) (8 والكائن مقرها االجت اعي)

الدال) السوداء) الصخول  املحيط 

البيضاء.

جالبي) امين  مح د  السيد  وعين 

ابو) انس  ونائبه  منتدبا  قاضيا 

 صيب.

سنديكا) التوكاني  مح د  والسيد 

والكائن مكتبه)76)شالع عبد املومن،)

الدال البيضاء.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)
اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))
هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)
القاطنين  الج امل لكة املغراية طبقا)
لل واد)588)و)719)و)720)من مدونة)

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

71

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

عالية عجالت  89
ب قت�سى حكم عدد)172)الصادل)
بامللف لقم) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)
املحك ة) لدى  (2022/8315/192
الذي ق�سى) التجالية بالدال البيضاء)
بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)
عالية عجالت،)ذات السجل التجالي)

لقم)91831.
 9 كلم) االجت اعي  والكائن مقرها 

طريق الجديدة الدال البيضاء.
ابو  صيب) انس  السيد  وعين 
امين) مح د  ونائبه  منتدبا  قاضيا 

جالبي.
م3روك) مصطفى  والسيد 
زنقة) (33-31 سنديكا والكائن مكتبه)
قرب مصحة) سجل اسة حي الهناء،)
الحسني،) للحي  املقابلة  الياس ين 

الدال البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)
اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))
هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)
القاطنين  الج امل لكة املغراية طبقا)
لل واد)588)و)719)و)720)من مدونة)

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

72

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

صوكاف  50
ب قت�سى حكم عدد)173)الصادل)
بامللف لقم) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)
املحك ة) لدى  (2022/8315/208
الذي ق�سى) التجالية بالدال البيضاء)
بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)
ذات السجل التجالي لقم) صوكاف،)

.230395
 28 االجت اعي) مقرها  والكائن 
 5 لقم) (2 الطابق) الراشيدي  شالع 

الدال البيضاء.
جالبي) امين  مح د  السيد  وعين 
ابو) انس  ونائبه  منتدبا  قاضيا 

 صيب.
سنديكا) لا�سي  لشيد  والسيد 
والكائن مكتبه)3)زنقة الكشون اقامة)
شالع) (181 كنزة الطابق األول زاوية)

املقاومة،)الدال البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)
اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))
هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)
القاطنين  الج امل لكة املغراية طبقا)
لل واد)588)و)719)و)720)من مدونة)

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

73

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

لياكا  51
ب قت�سى حكم عدد)176)الصادل)
بامللف لقم) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)
املحك ة) لدى  (2022/8315/212
الذي ق�سى) التجالية بالدال البيضاء)
بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)
لقم) التجالي  السجل  ذات  لياكا،)

.166907

زنقة) (8 والكائن مقرها االجت اعي)
الدال) السوداء) الصخول  املحيط 

البيضاء.
جالبي) امين  مح د  السيد  وعين 
ابو) انس  ونائبه  منتدبا  قاضيا 

 صيب.
سنديكا) التوكاني  مح د  والسيد 
والكائن مكتبه)76)شالع عبد املومن،)

الدال البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)
اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))
هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)
القاطنين  الج امل لكة املغراية طبقا)
لل واد)588)و)719)و)720)من مدونة)

التجالة.
عن لئيس كتابة الضبط

74

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف عدد):)130764

حساب):)22121

بيع  أصل تجالي
الراجي) مريم  السيدة  فوتت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.T802885(لقم
)لفائدة السادة):

لبطاقة) الحامل  ج يل  علي  (
.BK350930(التعريف الوطنية لقم

الحامل) لصيف  املهدي  السيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BH362013
الحامل) حسني  أيوب  السيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE888828
الحامل) ديجان  ح زة  السيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE870097
املعدل) التجالي  األصل  مج وع 
بالدالالبيضاء) واملتواجد  ملطعم 
166)شالع أبو زيد دادو�سي) املعاليف)
عدد) التجالي  بالسجل  واملسجل 

.838832
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التعرضات) فإن  واذلك 
باملحك ة) الضبط  ب كتب  تسجل 
التجالي) السجل  مكتب  التجالية 
أجل   سة) دا ل  بالدالالبيضاء)
األولى) للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

2 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف عدد):)130782

حساب):)22820

بيع مج وع الحقوق املشاعة ألصل 
تجالي

فوت):
الحامل) اوالقس  حسن  السيد  (
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE505118
اوالقس) الكريم  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. BE622812(لقم
اوالقس) اللطيف  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. BE13583(لقم
الحامل) اوالقس  انس  السيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL156131
الحاملة) اوالقس  السيدة فاط ة 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE17690
الحاملة) اوالقس  لطيفة  السيدة 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BI12669
الحامل) اوالقس  مح د  السيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL133038
اوالقس) السعدية  السيدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

. BE12059(لقم
الحامل) اوالقس  اح د  السيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE36857
السيد مصطفى اوالقس الحامل)
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. B518079

السيد اس اعيل اوالقس الحامل)
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE556895
اوالقس الحاملة) السيدة الزهراء)
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE12968
الحاملة) اوالقس  ج ال  السيد 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL10794
لفائدة):

الحاملة) اوالقس  زينب  السيدة 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL3651
األصل) املشاعة  الحقوق  مج وع 
التجالي ملقهى املس اة مقهى الفداء))
زنقة) (2 بالدالالبيضاء) املتواجدة 
السراغنة واملسجل بالسجل التجالي)

عدد)447050.
التعرضات) فإن  واذلك 
باملحك ة) الضبط  ب كتب  تسجل 
التجالي) السجل  مكتب  التجالية 
أجل   سة) دا ل  بالدالالبيضاء)
األولى) للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف لقم):)130800

حساب):)22716

بيع أصل تجالي 
فوت

السيد عبد العزيز امبالك
 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 

BE40713 لقم
السيد  ازكي الهاشمي

  الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
BE6660779 لقم

لفائدة
السيد مح د ع ال الحامل لبطاقة 

BJ50835 التعريف الوطنية لقم
السيد  مح د وعراب  الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية لقم 

BJ162658
مل السة) التجالي  االصل  بيع 
املتواجد) العامة  التغذية  نشاط 

زاوية) بولكون  حي  بالدالالبيضاء)
مونتجولفيه) شالع  بوكونفيل  زنقة 
لقم)6)واملسجل بالسجلين تحت لقم)

.276164/324586

التعرضات) فان  واذلك 

باملحك ة) الضبط  ب كتب  تسجل 
التجالي) السجل  ب كتب  التجالية 

يوما) (15 أجل) دا ل  بالدالالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى
النشرة الثانية

عن لئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف لقم):)130800

حساب):)22738

بيع أصل تجالي 
فوت

 DEM EQUIPEMENT شركة

 MAROC

SARL AU

مقرها في بالك عكاشة زنقة بزاوية 
زنقة 8 تسلط 36 عين السبع 
واملسجلة بالسجل التجالي

 تحت لقم 289357

لفائدة 

 SMT EQUIPEMENT شركة

 MAROC

SARL AU

مقرها االجت اعي في املنطقة 

الصناعية أوالد صالح الدالالبيضاء 

واملسجلة في السجل التجالي تحت 
لقم 386823

هو) الذي  التجالي  االصل 
الحصري) التوزيع  في  مخصص 

والتسويق في املغرب الالت ومنتجات)

العالمة التجالية هيتا�سي

عناصر االصل التجالي الخاضعة)

للبيع ك ا يلي):

االصل) االستخدام  في  الحق 

التجالي كخلف للبائع والزيائن.

الحق في م السة النشاط بصفته)

موزع حصري لالالت واملنتجات التي)

تح ل عالمة هيتا�سي التجالية.

البائع) موظفي  مع  الع ل  عقود 
املرفقة باالصل التجالي على النحو)

الوالد في عقد بيع االصل التجالي.
مخزون املعدات واالالت املرتبط)
باالصل التجالي على النحو الوالد في)

عقد بيع االصل التجالي.
مباشرة) املرتبطة  املدينة  الذمم 
باالصل التجالي على النحو الوالد في)

عقد بيع االصل التجالي.
الحق في االيجال.

التعرضات) فان  واذلك 
باملحك ة) الضبط  ب كتب  تسجل 
التجالي) السجل  ب كتب  التجالية 
يوما) (15 أجل) دا ل  بالدالالبيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة االولى
النشرة الثانية

عن لئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف عدد):)130808
لقم حساب):)22739

بيع أصل تجالي
PHARMACIE MOHITE  فوتت شركة)
RAHMA 2)امل ثلة من طرف السيدة)
الحاملة لبطاقة التعريف) ماني لجاء)
لفائدة شركة) (BH835105 الوطنية)
امل ثلة) (PHARMACIE AHBOUL
مالية) اهبول  السيدة  طرف  من 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
 NM813883)مج وع األصل التجالي
الذي هو عبالة عن صيدلية املتواجدة)
عزوز) والد  النواصر  البيضاء) بالدال 
س) بلوك  (2 املحيط) فضاء) تجزئة 
 1 لقم) شطر  (23 إقامة) (2 مج وعة)
بالسجل) واملسجل  السفلي  الطابق 

التجالي عدد)896885.
تسجل) التعرضات  فان  واذلك 
التجالية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
 مكتب السجل التجالي بالدال البيضاء
دا ل أجل   سة عشر يوما املوالي)

للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

6 مكرر
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املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف عدد):)130806
لقم حساب):)22821

بيع أصل تجالي

مهتدي) امليلودي  السيد  فوت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

يازيد) السيد  لفائدة  (BJ163156

اس اعيلي الحامل لبطاقة التعريف)

الوطنية)BH889561)مج وع األصل)

الغذائية) املواد  لبيع  املعد  التجالي 

بانولاما) البيضاء) بالدال  املتواجد 

2)ع الة ب محل لقم) بلوك) (8 شطر)

بالسجل) واملسجل  الغالم  أهل  (8

التجالي عدد)356612.

تسجل) التعرضات  فان  واذلك 

التجالية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

 مكتب السجل التجالي بالدال البيضاء

دا ل أجل   سة عشر يوما املوالي)

للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف عدد):)130808
لقم حساب):)22823

بيع أصل تجالي
مهداوي) مح د  السيد  فوت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

هشام) السيد  لفائدة  (S803397

التعريف) لبطاقة  الحامل  عكراش 

مج وع األصل) (BE612203 الوطنية)

مقهى) عن  عبالة  هو  الذي  التجالي 

املس اة)«مقهى امستردام»)املتواجدة)

مالس) (2 شالع) (210 البيضاء) بالدال 

عدد) التجالي  بالسجل  واملسجلة 

.189828

تسجل) التعرضات  فان  واذلك 

التجالية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

 مكتب السجل التجالي بالدال البيضاء

دا ل أجل   سة عشر يوما املوالي)

للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف عدد):)130810

لقم حساب):)22908

بيع أصل تجالي
فوت السيد اح د سلوي الحامل)
 B276775(لبطاقة التعريف الوطنية
والسيد ج ال سلوي الحامل لبطاقة)
التعريف الوطنية)BJ100185)لفائدة)
السيد حسن جيمي الحامل لبطاقة)
مج وع) (EC658 الوطنية) التعريف 
األصل التجالي الذي هو عبالة عن)
 LE»(صالون الحالقة للرجال املسمى
املتواجد) («BARBIER DES ROC
219)زنقة) بالدال البيضاء)ولش نواغ)
الزاير ابن العوام واملسجل بالسجل)

التجالي عدد)379648/351514.
تسجل) التعرضات  فان  واذلك 
التجالية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
 مكتب السجل التجالي بالدال البيضاء
دا ل أجل   سة عشر يوما املوالي)

للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء
ملف عدد):)130812

لقم حساب):)22905

بيع أصل تجالي
فوت السيد اح د سلوي الحامل)
 B276775(لبطاقة التعريف الوطنية
والسيد ج ال سلوي الحامل لبطاقة)
التعريف الوطنية)BJ100185)لفائدة)
السيد حسن جيمي الحامل لبطاقة)
مج وع) (EC658 الوطنية) التعريف 
األصل التجالي الذي هو عبالة عن)
 »CAFE TERMINUS» مقهى املسمى)
نواغ ولش  البيضاء) بالدال   املتواجد 
 221)زنقة الزاير ابن العوام واملسجل
بالسجل التجالي عدد)379648/351514.

تسجل) التعرضات  فان  واذلك 
التجالية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 
 مكتب السجل التجالي بالدال البيضاء
دا ل أجل   سة عشر يوما املوالي)

للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحك ة التجالية بالدال البيضاء

ملف عدد):)130818

لقم حساب):)22958

بيع أصل تجالي

صابر) مصطفى  السيد  فوت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

هشام) السيد  لفائدة  (BJ169475

التعريف) لبطاقة  الحامل  بوشيخ 

الوطنية)BH131716)مج وع األصل)

مقهى) عن  عبالة  هو  الذي  التجالي 

املتواجد بالدال البيضاء)سيدي مومن)

ع الة) م3روكة  السكنية  املج وعة 
بالسجل) مسجل  ( وغير) (83 لقم) (5

التجالي.

تسجل) التعرضات  فان  واذلك 

التجالية) باملحك ة  الضبط  ب كتب 

 مكتب السجل التجالي بالدال البيضاء

دا ل أجل   سة عشر يوما املوالي)

للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجالي

إشهال عقد هبة أصل تجالي

ملف بيع 2022/20

حساب  اص 8816

)األستاذة) توثيقي) ب قت�سى عقد 

مجيدة مستعيد موثقة بفاس))مؤلخ)

 23 و) (2022 أبريل) (25 بفاس بتاليخ)

بتاليخ) بفاس  ومسجل  (2022 يونيو)

عبد) السيد  وهب  (2022 يونيو) (27

الوطنية) بطاقته  لقم  مصلح  القادل 

والسيد) بفرنسا  الساكن  (C30505

بطاقته) لقم  مصلح  السرغيني 

بفرنسا) الساكن  (C74494 الوطنية)

بطاقته) لقم  مصلح  ح و  للسيد 

والساكن بفاس) (C132502 الوطنية)

دوال الحشالفة أوالد الطيب.

بفاس) املستغل  التجالي  األصل 
لقم) ومرموشة  سبتة  شالع  زاوية 

واملسجل) األطلس  بلخير  ع الة  (8

لقم) تحت  بفاس  التجالي  بالسجل 

213366)في اسم السيد عبد القادل)

 1.000.000 (: قدله) بث ن  مصلح 

املنصوص) الشروط  حسب  دلهم 
عليها بعقد الهبة.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحك ة التجالية بفاس دا ل أجل)
ال يتعدى   سة عشر يوما ابتداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة االولى

عن لئيس كتابة الضبط

سعيد ابن سلي ان

18 مكرر

املحك ة التجالية بفاس
مصلحة السجل التجالي
إشهال بيع أصل تجالي

ملف بيع 2022/27
حساب  اص 8815

)األستاذة) توثيقي) ب قت�سى عقد 
مجيدة مستعيد موثقة بفاس))مؤلخ)
 2022 سبت 3ر) (19 بتاليخ) بفاس 
سبت 3ر) (21 بتاليخ) بفاس  ومسجل 
الجناتي) أح د  السيد  باع  (2022
الوطنية) بطاقته  لقم  االدلي�سي 
شالع) بفاس  الساكن  (P39182
2 الزهول) ايكلي  زنقة  (98  شنكيط)
لقم) النجالي  الحق  للسيدعبد 
بطاقته الوطنية)C788862)والساكن)
 2 التضامن) تجزئة  (80 لقم) بفاس 

صهريج كناوة.
األحذية) لبيع  التجالي  األصل 
دلب) (88 برقم) املستغل  بالتقسيط 
باب) مي ون  سيدي  حي  السرغيني 
بالسجل) واملقيد  فاس  الخو ة 
: بث ن قدله)  التجالي عدد)101714)
الشروط) حسب  دلهم  (600.000

املنصوص عليها بعقد البيع.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحك ة التجالية بفاس دا ل أجل)
ال يتعدى   سة عشر يوما ابتداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة االولى

عن لئيس كتابة الضبط

سعيد السباعي

19 مكرر
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املحك ة التجالية بفاس
إشهال عقد بيع حصص مشاعة 

في أصل تجالي
ملف البيع لقم : 2022/28

حساب لقم : 8881
)ذ.) توثيقي) عقد  ب قت�سى 
موثق) هشام،) مح د  ح ام�سي 
 29 بتاليخ) بفاس  مؤلخ  بفاس))
سبت 3ر)2016)ومسجل بفاس بتاليخ)

13)أكتوار)2016.
سناء،) ( بوبشر) السيدة  باعت  (
 C507577 الوطنية) بطاقتها  لقم 
كنزة) إقامة  بدل  حي  بفاس  الساكنة 
3)للسيد بن ملليح مح د عادل،) لقم)
 C337240 ( الوطنية) بطاقته  لقم 
والساكن بفاس شالع ابن الخطيب)

لياض الدالية تجزئة)6)لقم)5.
لل حل) التجالي  األصل  لبع 
املستغل بفاس،)حي السعادة،)5)زنقة)
أنها) البائعة  صرحت  (،62 لقم) (56
بفاس) التجالي  بالسجل  غير مقيدة 
حسب) دلهم  (100.000 قدله) بث ن 
الشروط املنصوص عليها بعقد البيع.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحك ة التجالية بفاس دا ل أجل)
ال تتعدى   سة عشر يوما ابتداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعواات املقاولة

ملف عدد):)2022/8302/167

فتح مسطرة التسوية القضائية 
في مواجهة شركة سولديف اسني 

SOLDIVE ASNI
إشعال

 2022/171 ب قت�سى حكم عدد)
 2022 أكتوار) (25 بتاليخ) الصادل 
عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 
املحك ة) قضت  (2022/8302/167

التجالية ب راكش):
القضائية) التسوية  مسطرة  فتح 
اسني) سولديف  شركة  حق  في 
بالسجل) املسجلة  (SOLDIVE ASNI

التجالي لل حك ة التجالية ب راكش)

تاليخ) تحديد  (89867 عدد) تحت 

التوقف عن الدفع في الث انية عشر)

شهرا السابقة لهذا الحكم.

وعين السيد عبد الرحيم اس يح)

العاطي) عبد  والسيد  منتدبا  قاضيا 

األزهري نائبا له).

بنسينان) الواحد  عبد  (: والسيد)
255)زاوية شالع) سنديكا والكائن ب:)

حبوس) ابن  وزنقة  الخامس  مح د 

شقة)12)مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املالبغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلواة 

نشر) تاليخ  من  شهرين  أجل  دا ل 

هذا اإلشعال بالجريدة الرس ية طبقا)

و790  و719) (588 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجالة.

ي دد هذا األجل بشهرين بالنسبة)

امل لكة) القاطنين  الج  للدائنين 

املغراية.
عن لئيس كتابة الضبط

35

املحك ة التجالية ب راكش
مكتب صعواات املقاولة

ملف عدد):)2022/8302/168

فتح مسطرة التسوية القضائية في 
مواجهة شركة سولديف املغرب 

SOLDIVE MAROC
إشعال

 2022/172 ب قت�سى حكم عدد)

 2022 أكتوار) (25 بتاليخ) الصادل 

عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 

املحك ة) قضت  (2022/8302/168

التجالية ب راكش):

بفتح مسطرة التسوية القضائية)

املغرب) سولديف  شركة  حق  في 

املسجلة) (SOLDIVE MAROC

بالسجل التجالي لل حك ة التجالية)

88581)وتحديد) ب راكش تحت عدد)

تاليخ التوقف عن الدفع في الث انية)

عشر شهرا السابقة لهذا الحكم.

وعين السيد عبد الرحيم اس يح)

العاطي) عبد  والسيد  منتدبا  قاضيا 

األزهري نائبا له).

بنسينان) الواحد  عبد  (: والسيد)

255)زاوية شالع) سنديكا والكائن ب:)

حبوس) ابن  وزنقة  الخامس  مح د 

شقة)12)مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املالبغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلواة 

نشر) تاليخ  من  شهرين  أجل  دا ل 

هذا اإلشعال بالجريدة الرس ية طبقا)

و790  و719) (588 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجالة.

ي دد هذا األجل بشهرين بالنسبة)

امل لكة) القاطنين  الج  للدائنين 

املغراية.
عن لئيس كتابة الضبط

36

املحك ة  التجالية ب راكش
مكتب صعواات املقاولة

ملف لقم):)2021/8308/166

 فسخ مخطط االست رالية

وفتح مسطرة التصفية القضائية في 

مواجهة شركة لغ ام في شخص م.ق

ب قت�سى الحكم عدد))2022/169 

 2022 أكتوار) (18 بتاليخ) الصادل 

عدد) املقاولة  صعواات  ملف  في 

املحك ة) قضت  (2021/8308/166

التجالية ب راكش):

االست رالية) مخطط  بفسخ 

القضائية) التصفية  مسطرة  وفتح 

املسجلة) لغ ام  شركة  مواجهة  في 

املحك ة) لدى  التجالي  بالسجل 

االبتدائية ولزازات تحت لقم)281.

وتحديد تاليخ التوقف عن الدفع)

ب وجب) سابقا  املحددة  املدة  في 

مسطرة) بفتح  القا�سي  الحكم 

التسوية القضائية.

الرحيم) عبد  (: السيد) وعينت 

اس يح قاضيا منتدبا.

بنسينان) الواحد  عبد  (: والسيد)
زاوية) (255 (: سنديكا مصفيا والكائن)
ابن) وزنقة  الخامس  مح د  شالع 

حبوس شقة)12)مراكش.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلواة 
نشر) تاليخ  من  شهرين  أجل  دا ل 
هذا االشعال بالجريدة الرس ية طبقا)
ملقتضيات املواد)588 719)و)720)من)

مدونة التجالة.
ي دد هذا االجل بشهرين بالنسبة)
امل لكة) القاطنين  الج  للدائنين 

املغراية.
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

 37

املحك ة التجالية ب راكش
مكتب صعواات املقاولة

ملف لقم):)2019/8308/378

فسخ مخطط االست رالية وفتح 
مسطرة التصفية القضائية

في مواجهة املقاولة الشخصية 
الشكيلي مح د وشركاؤه فؤاد 

الشكيلي وادليس هدني
إشعال

ب قت�سى الحكم لقم)2022/170 
(،2022 أكتوار) (18 بتاليخ) الصادل 
لقم) املقاولة  صعواات  ملف  في 
قضت املحك ة) (،2019/8308/378

التجالية ب راكش):
االست رالية) مخطط  بفسخ 
القضائية) التصفية  مسطرة  وفتح 
الشخصية) املقاولة  مواجهة  في 
فؤاد) وشركاؤه  مح د  الشكيلي 
املسجلين) هدني  وادليس  الشكيلي 
املحك ة) لدى  التجالي  بالسجل 
 89212 التجالية ب راكش تحت لقم)

و120190)و12088.
وتحديد تاليخ التوقف عن الدفع)
ب وجب) سابقا  املحددة  املدة  في 
مسطرة) بفتح  القا�سي  الحكم 

التسوية القضائية.
الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

اس يح قاضيا منتدبا.
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سنديكا) كرام  سعيد  (: والسيد)

االحباس،) مج ع  (: والكائن) مصفيا 

 6 أ املكتب لقم) مركب كنوز ع الة 

شالع عالل الفا�سي مراكش.

املادتين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلواة 

تاليخ نشر) من  دا ل أجل شهرين،)

هذا االشعتر بالجريدة الرس ية طبقا)

 720 و) (719  588 ( ملقتضيات املواد)

من مدونة التجالة.

ي دد هذا االجل بشهرين بالنسبة)

امل لكة) القاطنين  الج  للدائنين 

املغراية.
حرل بتاليخ)18)أكتوار)2022

لئيس مصلحة كتابة الضبط

38

املحك ة التجالية ب راكش
ملف لقم):)2022/88

حساب لقم):)5085

بيع أصل تجالي
في) مؤلخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

ب راكش) ومسجل  (2022 يوليو) (25

باعت) (،2022 أغسطس) (8 بتاليخ)

ج يع) لطيفة  أبو  العزيزية  السيدة 

االصل التجالي الكائن بزنقة الكائن)

 39 لقم) (1 بع لية تانسيفت املسيرة)

مراكش،)واملسجل بالسجل التجالي)

عناصره) بج يع  (73172 لقم) تحت 

 720.000 ب بلغ) واملعنوية  املادية 

دلهم.

أعاله) املذكول  البالغ  دائني  فعلى 

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل اجل يبتدئ من تاليخ)

نشر االعالن االول وينتهي في اليوم)15 

يوما من النشر االعالن الثاني.

النشرة األولى
عن لئيس كتابة الضبط

39 مكرر

املحك ة  التجالية ب راكش
حساب لقم):)109

ملف لقم):)2022/5166

بيع أصل تجالي
تلقاه) عرفي،) عقد  ب قت�سى 

محامي) اكرض،) العربي  األستاذ 

سبت 3ر) (9 في) مؤلخ  مراكش،) بهيئة 

باي نتانوت) عليه  واملصادق  (2022

2022)وتحت لقم) 21)سبت 3ر) بتاليخ)

واملسجل ب راكش) (02/7820/7819

 :  2022/62659 باستخالص) أمر 

توصيل)20221976711049.

شركة) «إفولكيتن») شركة) باعت 

م ثلة من) ذات مسؤولية محدودة،)

بلعيد،) ايت  عصام  السيد  (: طرف)

للبطاقة) الحامل  شركة،) مسير 

.EB43347(الوطنية للتعريف لقم

بيهي) أيت  مح د  السيد  لفائدة 

 16 الساكن بجنان اولاد املج وعة)

االزدهال مراكش) (5 الشقة) (01 ع الة)

للنعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.E531720(لقم

التجالي) األصل  مج وع 

املستغل) للخدمات،) املخصص 

الحسن) بشالع  الكائن  بالعنوان 

املسجل) اي نتانوت،) (81 لقم) الثاني 

بالسجل التجالي باملحك ة التجالية)

من) (22325 لقم) تحت  ب راكش،)

 612 لقم) وتحت  التحليلي  السجل 

املسجلة بإدالة) من السجل الترتيبي،)

الضرائب تحت الضريبة املهنية لقم)

والذي قوم ب بلغ قدله) (46919007

150.000)دلهم.

فعلى دائني البائعة))املذكولة أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

 40 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
بيع أصل تجالي

ملف لقم : 2022/110
حساب لقم 22/5228

مصحح) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2022 سبت 3ر) (19 بتاليخ) اإلمضاء)
بيع) لحسن  الولدي  السيد  قبل 
ب قت�سى هذا العقد نصيبه املحدد)
في) الفعلية  باملشالكة  النصف  في 
األصل التجالي للدكان الكائن بطريق)
الكتبية لقم)5)مكرل مراكش املسجل)
 33810 بالسجل التجالي تحت لقم)
وقدلت) ب راكش  التجالية  باملحك ة 
ج يع عناصره املادية واملعنوية ب بلغ)

150.000)دلهم.
السيد) أصبح  البيع  هذا  وبعد 
األصل) لكامل  مالكا  ع ر  الولدي 
بطريقة) الكائن  لل حل  التجالي 
5)مكرل مراكش املحدد) الكتبية لقم)

لقم سجله التجالي في)33810.
فعلى دائني البائع املذكول أعاله أن)
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)
التجالي باملحك ة التجالية ب راكش))
نشر) تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل 
االعالن األول ينتهي في اليوم الخامس)

عشر من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

41 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
تقديم أصل تجالي حصة في الشركة

ملف لقم : 2022/111
حساب لقم 5236

في) مؤلخ  عدلي  عقد  ب قت�سى 
ومسجل ب راكش) (2022 أكتوار) (13
قدمت) (2022 أكتوار) (18 بتاليخ)
السيدة برادة نزهة الحاملة لبطاقة)
 E15998 لقم) الوطنية  التعريف 
الح راء) تجزئة  (28 بـ) والساكنة 
الجودة) برودلي  لشركة  مراكش 
مكرل) (25 بـ) مقرها  الكائن  واألصالة 
التأسيس) في طول  الباشا  دال  طريق 
املزاول لنشاط الطرز على التوب وما)
شابهه ج يع األصل التجالي الكائن)
طول) في  الباشا  طريق  مكرل  (25 بــ)

التأسيس مراكش واملسجل بالسجل)
التجالي باملحك ة التجالية ب راكش)
عناصره) بج يع  (83580 لقم) تحت 
املادية واملعنوية قوم ب بلغ)700.000 

دلهم.
فعلى دائني البائع املذكول أعاله أن)
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)
التجالي باملحك ة التجالية ب راكش))
نشر) تاليخ  من  يبتدئ  أجل  دا ل 
االعالن األول ينتهي في اليوم الخامس)

عشر من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

42 مكرر

املحك ة))التجالية ب راكش
ملف عدد):)2022/112

حساب لقم):)5262

بيع حق تجالي 
 28 بتاليخ) موثق  عقد  ب قت�سى 
(،2022 2022،)و29)سبت 3ر) سبت 3ر)
واملسجل) (،2022 أكتوار) و13)
(،2022 أكتوار) (19 بتاليخ) ب راكش 
باع السيد موالي اح د الدباغ نول)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
ب راكش،) الساكن  (،E116880 لقم)
لفائدة) (،27 الفيال) جكرندا  تجزئة 
االجوادي،) الرزاق  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
يونس) والسيد  (،E616718 لقم)
الحامل لبطاقة التعريف) االجوادي،)
ج يع) (،EE482307 لقم) الوطنية 
ب راكش) الكائن  التجالي  األصل 
(،36 ساحت القصابين لقم) املدينة،)
واملعد لشراء)وايع الزينة أو الز رفة،)
التجالي) بالسجل  آنذاك  واملسجل 
تحت لقم)115868،)بج يع عناصره)
 1.600.000 ب بلغ) املادية واملعنوية،)

دلهم.
أعاله) املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 
ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
 43 مكرر
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املحك ة التجالية ب راكش
حساب لقم):)5268

ملف لقم):)2022/113

بيع أصل تجالي
مؤلخ) توثيقي  عقد  ب قت�سى 
بتاليخ) ومسجل  (2022 يوليو) (28 في)
لبنى) باعت  (2022 أغسطس) (3
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  الفيشاخ 
الساكنة ب راكش) (MA102339 لقم)
 10 ع الة) (01 إقامة إي ان مج وعة)

الشقة)08)تسلطانت.
الكائن) التجالي  األصل  مج وع 
القا�سي عياض) زنقة  ب راكش جليز 
 2 ادلال) (30 والحسن بن مبالك لقم)
2)وهو عبالة عن صالون حالقة) لقم)
التجالي) بالسجل  واملقيد  للسيدات 
من) (123888 لقم) تحت  ب راكش 
عناصره) بج يع  اإليضاحي  السجل 
املادية واملعنوية بت ن قدله)300.000 
دلهم للسيدة لشيدة دلعان الحاملة)
 EE90473 لقم) الوطنية  للبطاقة 
الحاملة) الحامض  ثريا  والسيدة 

.E562829(للبطاقة الوطنية لقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكول)
إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة) التجالي  السجل  قسم 
التجالية ب راكش دا ل أجل يبتدئ)
من تاليخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

عن لئيس كتابة الضبط

 44 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
تقديم أصل تجالي حصة في شركة

ملف لقم : 2022/118
حساب لقم : 5269

في) مؤلخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ومسجل ب راكش) (2022 أكتوار) (20
قدمت) (2022 أكتوار) (23 بتاليخ)
السيدة الرياحي لطيفة،)الحاملة لبطاقة)
382847د) لقم) الوطنية  التعريف 
 865 لقم) والساكنة تجزئة النخيل)1،)
«شركة) لشركة) مراكش  تالكة،)

ذات) شركة  مراكش») لباز  فرم�سي 

املسؤولية املحدودة ملسؤول وحيد،)

حي) في  االجت اعي  مقرها  الكائن 

السعادة لقم)19)ع الة)179،)مراكش)

في طول التأسيس.

الكائن) التجالي  األصل  ج يع 

 179 ع الة) (19 في حي السعادة لقم)

واملسجل) كصيدلية  واملعد  مراكش 

بج يع) (53896 التجالي) بالسجل 

كحصة) واملعنوية  املادية  عناصره 

 3.967.000 ب بلغ) قوم  الشركة  في 

دله ا.
اإلعالن األول

عن لئيس كتابة الضبط

45 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش
بيع أصل تجالي

ملف لقم : 2022/115

حساب لقم : 5285

في) مؤلخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

ب راكش) ومسجل  (2022 أكتوار)

بتاليخ)18)أكتوار)2022.

امحركن،) مح د  السيد  باع 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
لقم)I272035)الساكن ب راكش،)حي)

اإلنالة،)بلوك)16)لقم)120.

شركة) «سوكال») شركة) لفائدة 
لأس الها) ذات املسؤولية املحدودة،)

مقرها) الكائن  دلهم،) (10.000

دوال) املنالة  ب راكش،) االجت اعي 

كدية) املدعو  املكان  السراغنة،)

العبيد،)تجزئة املنال،)قطعة لقم)98،)
التجالي) بالسجل  واملقيدة  (1 متجر)

ب راكش تحت لقم)129515.

وامل ثلة من طرف مسيرتها):

الحاملة) شفيق،) سكينة  ارنسة 

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

التجالي،) ج يع األصل  (EE517375

كائن بحي املسيرة)1)ب لقم)13،)واملعد)
التجالي) بالسجل  واملسجل  ك قهى 

ب راكش تحت لقم)104778.

املادية واملعنوية) بج يع عناصره 

ب بلغ)800.000)دلهم.

أعاله) املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة األولى
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

46 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش

بيع أصل تجالي

ملف لقم : 2022/116

حساب لقم : 5288

ب قت�سى عقد موثق أمام األستاذ)

يوم) ب راكش  موثق  محدا،)  ج ال 

19)و27)سبت 3ر)2022)ومسجل بتاليخ)

18)أكتوار)2022)ب راكش أمر باألداء)

اإليداع) سجل  (2022/66530 لقم)

 2021-0079024-11071 لقم)

وصل لقم)20222156611089،)باع)

الساكن) عدي،) ايت  حسن  السيد 

ب راكش املحاميد،)عين السنة ع الة)

1،)الحامل لبطاقة) 8)الطابق) ب لقم)

 JE267948 لقم) الوطنية  التعريف 

والسيد مح د ايت املختال والساكن)

اكوزالان) دوال  تيزنيت  ب راكش،)

الحامل لبطاقة التعريف) تالسواط،)

للسيدة) (JE264357 لقم) الوطنية 

الساكنة) السباعي،) نجم  لال ديجة 

بت الة،)لقم)122)جبل تواقال،)شاطئ)

الحاملة لبطاقة التعريف) الهرهولة،)

مج وع) (E284067 لقم) الوطنية 

األصل التجالي الذي هو عبالة عن)

الكائن) الغذائية،) املواد  بيع  محل 

ب راكش،)املحاميد عين السنة ع الة)

(،9 املحل) لقم  (20 املج وعة)  ب،)

لقم) التجالي  بالسجل  واملقيد 

129796)و129794)بج يع عناصره)

قدله) بث ن  وذلك  واملعنوية،) املادية 

80.000)دلهم.

أعاله) املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

47 مكرر

املحك ة التجالية ب راكش

بيع أصل تجالي

ملف لقم : 2022/117

حساب لقم : 5293

في) مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

2022)ومسجل ب راكش) 15)سبت 3ر)

باع السيد) (2022 26)سبت 3ر) بتاليخ)

لبطاقة) الحامل  بوجنان،)  ليد 

 AD88085 لقم) الوطنية  التعريف 

اللواح) دلب  (11 برقم) الساكن 

لفائدة) مراكش  عين يطي،) الجديد،)

الحاملة) حداوي،) فاط ة  السيدة 

.EE298080(لبطاقة التعريف لقم

الكائن) التجالي  األصل  ج يع 

برقم)32)مكرل،)طريق ديول الصابون)

لبيع) واملعد  مراكش  تاغزوت،) باب 

واملسجل) التقليدية  الصناعة  مواد 

بالسجل التجالي تحت لقم)132038 

واملعنوية) املادية  عناصره  بج يع 

ب بلغ)180.000)دله ا.

أعاله) املذكول  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجالية) باملحك ة  التجالي  السجل 

ب راكش دا ل أجل يبتدئ من تاليخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األول
عن لئيس كتابة الضبط

48 مكرر
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املحكمة التجارية بوجدة
 ملف صعواة املقاولة 
لقم : 2022/8301/07

 ملف التصفية القضائية 
لقم : 2022/8303/7

إشعال بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

بتاليخ) الصادل  الحكم  ب قت�سى 

26)أكتوار)2022)تحت لقم)2022/7 

عدد) املقاولة  صعواة  ملف  في 

املحك ة) قضت  (8301/2022/7

مسطرة) بفتح  بوجدة  التجالية 

التصفية القضائية في مواجهة)«منى)

«األمل») مدلسة) م ثلة  بوعبد هللا»)
باملحك ة) التجالي  سجلها  لقم 

 االبتدائية ب3ركان لقم)10832)عنوانها):
زاوية طريق أزلو و20)غشت،)بركان.

واتعيين األستاذ جواد ألدوز قاضيا)

منتدبا واألستاذ ابراهيم اليوسفي نائبا)

له والسيد عبد الرحيم أعراب سنديكا)

في املسطرة،)وحدد تاليخ التوقف عن)

الدفع في الث انية عشر شهرا السابقة)

عن صدول هذا الحكم.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)

نشر) تاليخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

هذا اإلشعال بالجريدة الرس ية طبقا)

588،)719)و)720)من مدونة) لل واد)

التجالة.
لئيس مصلحة كتابة الضبط

49

املحك ة التجالية بوجدة

إشهال مستخرج 
عقد  بيع أصل تجالي

ملف لقم : 2022/33

حساب لقم : 3083

حرله) لسمي  عقد  ب قت�سى 

بتاليخ) مح د  بلخيري   األستاذ 

بوجدة) مسجل  (،2022 سبت 3ر) (26

باعت) (،2022 سبت 3ر) (29 بتاليخ)

السيدة):

الساكنة بوجدة،) (: أزلقان إي ان)
زنقة) الوحدة،) تجزئة  املح دي،) حي 

علي بن أبي طالب،)لقم)85.

الساكن) ع ر،) جبول  (: للسيد)
إقامة) (،231 ع الة) (1 لقم) بت الة،)

اللي ون،)حي املسيرة)1.

املس اة) الصيدلية  ج يع 

PHARMACIE ASSALAMA،)الكائنة)
الوفاق،) (،1 زنقة ب) (20 لقم) بوجدة،)
حي الحسني،)املقيدة بالسجل التجالي)

بث ن) تحليلي،) (72414 لقم) تحت 

إج الي قدله)80.000)دلهم.

املحك ة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجالية بوجدة دا ل أجل أقصاه)

املوالية) يوما  ((15( عشر)   سة 

للنشرة الثانية تطبيقا لل ادة)88)من)

مدونة التجالة.
اإلعالن األول

لئيس مصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مكتب التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي

التصفية القضائية في مواجهة 
السيد عبد الحق الخطال

ملف تتبع وتنفيذ لقم 2022/20
إشعال

عن) الصادل  الحكم  ب قت�سى 

 20 املحك ة التجالية بالرااط بتاليخ)

في امللف التجالي لقم) (2022 أكتوار)

71/8319/2017)الحكم)71 :

قضت املحك ة التجالية بالرااط)

القضائية) التصفية  مسطرة  بفتح 

ذات) في مواجهة عبد الحق الخطال،)

السجل التجالي لقم)3137.

الحي) االجت اعي  مقرها  الكائن 

الصناعي تجزئة)25)تابريكت سال.

ليلى قاضيا) السيدة عبو  وعينت 

منتدبا وسعيد زلوال نائبا عنها.

بناني) ينبوع  مح د  والسيد 
38)زنقة يوسف بن) سنديكا والكائن)

وااعتبال) الرااط  (8 الشقة) تاشفين 

تاليخ التوقف عن الدفع هو التاليخ)

بفتح) القا�سي  الحكم  في  املحدد 

مسطرة التصفية القضائية الصادل)
امللف) في  (2010 سبت 3ر) (29 بتاليخ)

لقم)2010/18/2.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)
أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)
اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))
هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)
املغراية) امل لكة  القاطنين  الج 
من مدونة) (720 و) (588 طبقا لل واد)

التجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

65

املحك ة التجالية بالرااط
مكتب التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي
التصفية القضائية لشركة 

CASTILLAS
ملف تتبع وتنفيذ لقم 2022/19

إشعال
عن) الصادل  الحكم  ب قت�سى 
 20 املحك ة التجالية بالرااط بتاليخ)
في امللف التجالي لقم) (2022 أكتوار)

69/8306/2022)الحكم)72 :
قضت املحك ة التجالية بالرااط)
بفسخ مخطط االست رالية املحصول)
وتقرير تصفيتها) (CASTILLAS لشركة)
ذات السجل التجالي لقم) قضائيا،)

.73713
متجر) االجت اعي  مقرها  الكائن 

لقم)2)مرجان حي الرياض الرااط.
ليلى قاضيا) السيدة عبو  وعينت 

منتدبا وسعيد زلوال نائبا عنها.
سنديكا) بوضهر  نجوى  والسيدة 
الرح ان) ضياء) شالع  (1 والكائن)
تاليخ) وااعتبال  الرااط  السوي�سي 
التاليخ) هو  الدفع  عن  التوقف 
بفتح) القا�سي  الحكم  في  املحدد 
مسطرة التصفية القضائية الصادل)
في امللف لقم) (2021 ف3راير) (8 بتاليخ)

.2018/8302/8

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)

أجل شهرين ابتداء)من تاليخ نشر هذا)

اإلشعال بالجريدة الرس ية مع ت ديد))

هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين)

املغراية) امل لكة  القاطنين  الج 

من مدونة) (720 و) (588 طبقا لل واد)

التجالة.

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

66

املحك ة التجالية بالرااط

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي

التصفية القضائية لشركة تأمينات 
اية

ملف تتبع وتنفيذ لقم 
2022/8588/18

إشعال

عن) الصادل  الحكم  ب قت�سى 

 13 املحك ة التجالية بالرااط بتاليخ)

في امللف التجالي لقم) (2022 أكتوار)

55/8303/2022)الحكم)70 :

التصفية) مسطرة  بفتح  قضت 

القضائية في مواجهة شركة تأمينات)

لقم) التجالي  السجل  ذات  اية،)

.15803

الع الة) االجت اعي  مقرها  الكائن 
لقم)11)شقة لقم)2)حي النهضة سال.

وعين السيد زلوال سعيد قاضيا)

قاضيا) عبو  ليلى  والسيدة  منتدبا 

منتدبا بالنيابة.

سنديكا) عادل  فا ر  والسيد 

الطابق) التجالية  باملحك ة  والكائن 

الثالث الرااط وااعتبال تاليخ التوقف)

السابقة) شهرا  الث انية  الدفع  عن 

لهذا الحكم.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلواة مرفقة بالوثائق وذلك دا ل)

نشر) تاليخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
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مع) الرس ية  بالجريدة  اإلشعال  هذا 
هذا األجل بشهرين بالنسبة) ( ت ديد)
امل لكة) القاطنين  الج  للدائنين 
املغراية طبقا لل واد)588)و)720)من)

مدونة التجالة.
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

67

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف لقم : 2022/20

حساب  صو�سي لقم :  29832
 بيع أصل تجالي

حرل) لسمي  عقد  ب قت�سى 
لشيد) األستاذ  ب كتب  بالقنيطرة 
 7 بتاليخ) بالقنيطرة  موثق  هيبة 
باع السيد كولي عبد) (2022 نوف 3ر)
التجالي) األصل  (G262176 النبي)
 237 لقم) «ل») بلوك) (: ب) الكائن 
واملستغل) القنيطرة،) اوجيه  أوالد 
التجالي) بالسجل  واملقيد  ك قهى.)
بالقنيطرة) االبتدائية  املحك ة  لدى 
والذي تم تقديره) (74186 تحت لقم)
لفائدة هجر) دلهم  (180.000 ب بلغ)

.G527881(البغدادي
أعاله) املذكول  البائع  دائني  فعلى 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحك ة)
االبتدائية بالقنيطرة دا ل أجل))15 
من تاليخ النشرة الثانية) يوما ابتداء)
طبقا للفصل)88)من مدونة التجالة.

النشرة االولى
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدب قضائي من الدلجة الثانية

181 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجالي لقم : 5158

ملف لقم : 2022/5
إعالن عن هبة ألصل تجالي
ملف هبة لقم : 2022/05

 ب قت�سى العقد الرسمي املؤلخ في)
بتاليخ) واملسجل  (2022 مالس) (8 
11)مالس)2022،)وهب السيد مح د)
التعريف) لبطاقة  الحامل  طاهر،)
للسيدة) (BJ288908 لقم) الوطنية 
مينة طاهر،)الحاملة لبطاقة التعريف)
األصل) (BJ171839 لقم) الوطنية 

التجالي املستغل كصيدلية والكائن)
متوكة) دائرة  تولوكلت،) مركز  (: ب)
شيشاوة واملقيد باملحك ة االبتدائية)
 2015 ف3راير) (9 بتاليخ) باي ينتانوت 
تحت لقم)5158)من السجل اإليضاحي)

بج يع عناصره املادية واملعنوية.
أعاله) املذكول  البائع  دائني  فعلي 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجالي باملحك ة االبتدائية)
من) يبتدئ  أجل  دا ل  باي ينتانوت 
في) وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاليخ 
من نشر) ((15( اليوم الخامس عشر)

اإلعالن الثاني.
النشرة االولى

لئيس مصلحة كتابة الضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تقديم أصل تجالي حصة في شركة

ملف لقم : 2022/8
حساب لقم : 5858

من طرف) لسمي  تقرير  ب قت�سى 
الخبير الحيسوبي ابراهيم شاوي بالدال)
 2022 أكتوار) فاتح  بتاليخ  البيضاء)
الحامل) قدم السيد ايت بنها يونس،)
(،I583010 لقم) الوطنية  للبطاقة 
واملسجل بالسجل التجالي باملحك ة)
االبتدائية بأزيالل،)تحت لقم)3952،)
هو) الذي  التجالي  األصل  ج يع 
البضائع) لنقل  مقاولة  عن  عبالة 
وتجالة الدقيق بالج لة،)والكائن بحي)
التجالي)،)أزيالل،)كحصة في الشركة)
 BENHA MAHAL SARL املدعوة)
القانوني،) م ثلها  شخص  في  (،AU
باملحك ة) التجالي  بالسجل  مقيدة 
لقم) تحت  مالل  ببني  االبتدائية 
دلهم) (100.000 لأس الها) (12863
وقد قوم األصل التجالي املذكول في)

مبلغ)101.505,28)دلهم.
أعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل) ب كتب  تعرضاتهم  وضع 
التجالي باملحك ةاالبتدائية بأزيالل،)
دا ل أجل ال يتجاوز   سة عشر)

يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة االولى

اإلمضاء):

لئيس مصلحة كتابة الضبط

55 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

ملف بيع لقم : 2022/10
تفويت أصل تجالي ع3ر صدقة

بتاليخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
السيد) تصدق  (2022 سبت 3ر) (28
العوان عبد الص اد الحامل للبطاقة)
والساكن) (I223595 لقم) الوطنية 
بالس ير ج اعة سيدي ح ادي سوق)
شقيقه) على  الن ة،) أوالد  السبت 
الحامل) العوان  العزيز  عبد  السيد 
 I898905 لقم) الوطنية  للبطاقة 
سيدي) ج اعة  بالس ير  والساكن 
الن ة،) أوالد  السبت  سوق  ح ادي 
بج يع األصل التجالي الكائن بدوال)
سوق) ح ادي  سيدي  سعيد  أوالد 
لصنع) معد  الن ة،) أوالد  السبت 
البناء) مواد  ج يع  وايع  ال3ريك 
باملحك ة) التجالي  بالسجل  واملقيد 
االبتدائية الفقيه بن صالح تحت لقم)
8308،)وذلك بج يع عناصره املادية)
واملعنوية بث ن إج الي قدله)60.000 

دلهم.
تم إيداع ملف البيع لدى املحك ة)
االبتدائية الفقيه بن صالح تحت لقم)

2021/10)بتاليخ)19)أكتوار)2022
أعاله) املذكول  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجالي باملحك ةاالبتدائية)
بالفقيه بن صالح،)دا ل أجل يبتدئ)
من تاليخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة االولى

اإلمضاء):
طلحة عبد الغاني
منتدب قضائي

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
بيع أصل تجالي

ملف بيع لقم : 2022/23
حساب : 13377

تجالي) أصل  بيع  عقد  ب قت�سى 
مصادق عليه بتاليخ)15)يونيو)2017 
ف3راير) (10 مسجل ببني مالل بتاليخ)

الشرفي) عائشة  السيدة  فإن  (2022
لبطاقة) الحاملة  لاشدة  مغراية 
 I39747 لقم) الوطنية  التعريف 
 6 مج وعة) الهدى  حي  الساكنة 
بالسجل) بني مالل مسجلة  (28 لقم)
لقم) تحت  املحك ة  بهذه  التجالي 
األصل) ج يع  باعت  قد  (2892
التجالي والكائن زنقة)10)لقم الدكان)
80)حي العامرية بني مالل واملستع ل)
لفائدة) بالج لة  الشاي  لبيع  ك حل 
لاشد) مغربي  عادل  ليل  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الهدى) حي  الساكن  (I740701 لقم)
وقد) مالل  بني  (28 لقم) (6 مج وعة)
حدد ث ن البيع في مبلغ قدله)10.000 

دلهم.
تقديم) األ ير  هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجالي)
باملحك ة االبتدائية بني مالل دا ل)
املوالية) يوما  (15 يتعدى) ال  أجل 

للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

57 مكرر

املحك ة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ لقم : 21/6101/2238

بيع عقال باملزاد العلني
لفائدة):)يوسف الح دانية.

عبد) بودال  األستاذ  (: عنه) ينوب 
هللا محامي بهيئة بني مالل

ضد):)حفيظة باملادن ومن معها.
كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 
االبتدائية) املحك ة  لدى  ( الضبط)
 2023 يناير) (17 بني مالل أنه بتاليخ)
بقاعة) زواال  الواحدة  الساعة  على 
بيع) سيقع  املحك ة  بهذه  البيوعات 
الرسم) ذي  للعقال  العلني  باملزاد 
امللك) (،10/19382 لقم) العقالي 
 7 مساحته) «الح دانية») املسمى)
الذي عبالة عن فيال) سنتيال  (13 ال)
تتكون من طابق ال�سي به صالونين)
وثالث غرف وقبو وسطح وجزء)عالي)
كذلك) وتشت ل  حديقة،) عن  عبالة 
على) يستغالن  تجاليين  محلين  على 
يستغل) (: املحل األول) (: الشكل التالي)
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كصيدلية مكترى للغير واملحل الثاني)

الطبي) للترويض  كعيادة  يستغل 

مكترى والكائنة بالحي اإلدالي شالع)

عبد الكريم الخطابي زنقة سبتة لقم)

1)بني مالل.

لبيع) االفتتاحي  الث ن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبير  طرف  من  العقال 

8.991.000)دلهم.

وعلى من لست عليه املزايدة أن)

يؤدي الث ن فولا مع زيادة)3%)واجب)

الخزينة العامة.

ي كن) املعلومات  من  ولل زيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية)

دفتر) على  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشروط والتح الت.

النشرة االولى
اإلمضاء):)لئيس مصلحة كتابة الضبط

58

املحك ة االبتدائية ببني مالل

ملف التنفيذ لقم : 22/6101/1387

بيع عقال باملزاد العلني

لفائدة):)صالح جابري ومن معه.

األستاذ عبد الكريم) (: ينوب عنه)

ا واض محامي بهيئة بني مالل.

ضد):)الصالحة ج3ري ومن معها.

كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 

االبتدائية) املحك ة  لدى  ( الضبط)

 2023 يناير) (17 بني مالل أنه بتاليخ)

بقاعة) زواال  الواحدة  الساعة  على 

بيع) سيقع  املحك ة  بهذه  البيوعات 

من) املتكون  للعقال  العلني  باملزاد 

من) للسكنى  دال  بها  ألضية  قطعة 

الجهة الغراية الش الية للعقال ككل)

ب حاذاة الطريق الكائنة بأوالد عياد)

 819 مساحتها) مالل  بني  أوالد عطو 

م م تقريبا حدودها قبلة م ر عرضه)

وجنواا) اس نتية،) ساقية  تم  متر  (2

جابري السعدية و الف زهول وايت)

عبيد) أوالد  الرزاق  وعبد  الحسين 

ومح د أوالد عبيد والشرادي ونعي ة)

وغراا) وش اال ساقية ميتة،) جابري،)

متر) (17 حوالي) طول  على  الطريق 

ويشت ل العقال على) وجابري نعي ة،)

باملاء) مجهزة  سفلية  سكنية  بناية 

 150 مشيدة على مساحة) والكهرااء)

متر مربع تتكون من صالون و8)غرف)

الضيتها مزلجة) ومطبخ ودوش وفناء)

 2 علو) على  سترته  وسطح  بالزليج،)

متر فالغ،)وا حاذات البناية من جهة)

القبلة مراب والباقي عبالة عن حديقة)
لي ون) زيتون  مختلفة  أشجال  بها 

برتقال لومان وتين.

لبيع) االفتتاحي  الث ن  حدد  وقد 

العقال في مبلغ)680.000)دلهم.

وعلى من لست عليه املزايدة ان)

يؤدي الث ن فولا مع زيادة)3%)واجب)

الخزينة العامة.

ي كن) املعلومات  من  ولل زيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية)

دفتر) على  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشروط والتح الت.

النشرة االولى

اإلمضاء):)لئيس مصلحة كتابة الضبط

59

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 2022/18

حساب  صو�سي : 13528
بيع أصل تجالي

يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملح دية) االبتدائية  باملحك ة 

بتاليخ امل3رم  العقد  ب قت�سى   أنه 

بتاليخ واملسجل  (1996 نوف 3ر) (15 

ج يع) بيع  تم  (،1996 نوف 3ر) (22

«الحلويات) لبيع) التجالي  األصل 

الكائن بحي السعادة شالع) ومخ3زة»)

العالية) (1 لقم) التازي  القا�سي 
املح دية واملسجل بالسجل التجالي)

8538،)من طرف السيدة) تحت لقم)

الوطنية) بطاقتها  الزواائر  فاطي ة 
لقم)B183100،)والسيد ع�سي اح د)

(،B183116 لقم) الوطنية  بطاقته 

لفائدة السيد بالل الحسن بطاقته)

الساكن) (،T82816 لقم) الوطنية 

ببلوك أ الحسنية)2)املح دية،)وذلك)

بتقويم إج الي قدله)180.000)دله ا.

التعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه)
من) يوما  (15 أجل) دا ل  املحك ة 

تاليخ النشرة الثانية.
النشرة االولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

هند لصفر

60 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجالي

كتابة) مصلحة  لئيس  يعلن 
الضبط باملحك ة االبتدائية ب3رشيد،)
في مؤلخ  لسمي  عقد  ب قت�سى   أنه 
السيدة) باعت  (،2022 سبت 3ر) (8
الحاملة) الع الي  الزهراء) فاط ة 
لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
تجزئة) (526 الساكنة) (،BK758820
الوفاء)8)طريق صفرو فاس،)للسيدة)
لبطاقة) الحاملة  الشتاء،) أبو  ليم 
(،BE858185 التعريف الوطنية لقم)
الساكنة،)تجزئة سيدي عبد الرح ان)
األلفة،الدال) (91 الرقم) (2 الزنقة)
املستغل) التجالي،) األصل  البيضاء،)
كصيدلية)«صيدلية الع ري مح د»،)
لحال) سيدي  الشرف  حي  الكائنة،)
واملسجلة بالسجل) الشاطئ برشيد،)
وذلك) (،18690 لقم) تحت  التجالي 

بث ن إج الي قدله)150.000)دلهم.
التعرضات) ج يع  فإن  وعليه،)
تقدم بكتابة الضبط بهاته املحك ة)
دا ل) (- التجالي) السجل  قسم  (-
أجل)15)يوما من تاليخ النشرة األولى))

والثانية.
النشرة االولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
تقديم أصل تجالي حصة في شركة

ملف لقم : 2022/08
بتاليخ)8)ف3راير)2022)قدم السيد)
الجنسية،) مغربي  الجامعي،) بشر 
 1974 مالس) (19 بتاليخ) املزداد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامة 
التجالي) األصل  (،C892369 لقم)

املت ثل في صيدلية،)الكائن ب):)175 
بالسجل) واملسجل  تازة  الرشاد  حي 
بتازة) االبتدائية  باملحك ة  التجالي 
قي ته) واملحددة  (9262 لقم) تحت 
تقرير) حسب  دلهم  (1.000.000 في)
 28 في) املؤلخ  الحسابات  مراقب 
(: شركة) في  حصة  (،2022 يناير)
 PHARMACIE RACHAD TAZA

لأس الها)1.200.000)دلهم.
التعرضات) ج يع  وستقبل 
امل كنة،)تطبيقا لل ادة)88)من مدونة)
التجالي) السجل  ب كتب  التجالة،)
باملحك ة االبتدائية بتازة دا ل أجل)
صدول) تاليخ  من  يبتدئ  يوما،) (15

النشر الثاني بالجريدة الرس ية.
النشرة االولى

عن لئيس كتابة الضبط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
بيع نصف األصل التجالي 

إن لئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحك ة االبتدائية بتطوان..

تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)
مدونة التجالة القانون لقم)19-95.

عرفي) عقد  ب قت�سى  أنه  يعلن 
املؤلخ بتاليخ)5)مالس)2021)واملسجل)
والت 3ر) التسجيل  مكتب  بسجل 
بتطوان،)بسجل اإليداع لقم)13535 
ماي) (5 بتاليخ) (11086 عدد) وصل 
2021،)باعت السيدة مدينة عائشة،)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  املغراية،)
األصل) نصف  (،A18968 الوطنية)
السلطان) بشالع  الواقع  التجالي 
تطوان،) (7 لقم) الحسن  موالي 
واملخصص لبيع املالبس والعقاقير،)
باملحك ة) التجالي  بالسجل  واملقيد 
(،9898 االبتدائية بتطوان تحت لقم)
باملشالكة الفعلية مع السيدة املرابط)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  السعدية 
واملسجل) (،L107158 الوطنية)
 9500 لقم) تحت  التجالي  بالسجل 
وذلك لفائدة السيد مشبال مح د،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  املغربي،)
واملسجل) (،L107158 لقم) الوطنية 

بالسجل التجالي تحت لقم)9500.
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مح د،) مشبال  لفائدة  وذلك 
التعريف) لبطاقة  الحامل  املغربي،)

.L356100(الوطنية لقم
التعرضات)) ج يع  وستقبل 
ب صلحة السجل التجالي باملحك ة)
االبتدائية بتطوان وذلك إلى غاية)15 

يوما،)من صدول اإلعالن الثاني.
النشرة االولى

لئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

63 مكرر

املحكمة االبتدائية ببركان
مستخرج عقد تفويت أصل التجالي

ملف لقم):)2022/03
حساب لقم):)13556

إلسال مض ون
RA677835263MA(:(لقم

حرلته) لسمي  عقد  ب قت�سى 
املوثق) وسعيدي،) جوهرة  األستاذة 
(،2022 سبت 3ر) (2 بتاليخ) ب3ركان،)
سبت 3ر) (7 بتاليخ) ب3ركان  مسجل 

2022،)فوت السيد):
مروان عكرو�سي):)الساكن بركان،)
حي) اللي ون  إقامة  (،180 شقة)
اللي ون،)لقم بطاقة تعريفه الوطنية)

.FA132567
للسيد عز العرب بالعربي):)الساكن)
حي) الغزالي  اإلمام  زنقة  (50 ب3ركان،)
الحسني،)لقم بطاقة تعريفه الوطنية)

.F168188
املسجل) التجالي  األصل  مج وع 
تحت) ب3ركان  االبتدائية  باملحك ة 
املستغل) (36612 (: تحليلي لقم) لقم 
كصيدلية معروفة بالشعال التجالي)
«صيدلي القا�سي عياض»،الكائن ب):

 LOCAL 1 - 2 MOSQUEE KADI
.AYAD LOT HOUAR

بث ن إج الي)800.000)دلهم.
املحك ة) أمام  التعرضات  تقبل 
االبتدائية ب3ركان دا ل أجل أقصاه)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر    سة 
الثانية)-)تطبيقا لل ادة)88)من مدونة)

التجالة.
النشرة األولى

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 
الغرب

مصلحة كتابة الضبط
ملف عدد : 03/2022
حساب عدد : 7174

ب قت�سى عقد تنازل أصل تجالي)
املحرل من) (2022/02/01 في) ( املؤلخ)
طرف األستاذ عبد اإلله أفدود محام)
السيد عبد) تنازل  بالقنيطرة،) بهيئة 
نفسه) عن  أصالة  ح امة  الرحيم 
: السادة) وا وته  والدته   وا وافقة 
(- ح امة) ك ال  (- الح ياني) فاط ة 
(- أمينة ح امة) (- نول الدين ح امة)
سهام ح امة،)الساكن بشالع مح د)
ألبعاء) سوق  (111 لقم) الخامس 
التعريف) لبطاقة  والحامل  الغرب 
للسيد (GB183132 (: الوطنية عدد)

 33 عبد الح يد مومني الساكن) (
حسان) الثاني1) الحسن  شالع  ب 
التعريف) لبطاقة  الحامل  الرااط 
عن) (،GB96570 (: عدد) الوطنية 
بشالع) الساكن  (: التجالي) األصل 
سوق) (112 لقم) الخامس  مح د 
بالسجل) واملسجل  الغرب،) ألبعاء)
بسوق) االبتدائية  املحك ة  التجالي 
.38882 (: عدد) تحت  الغرب  ألبعاء)
فعلى دائني املتنازل املذكول أو من)
يدعي حقا على األصل التجالي أعاله)
تقييد) على  بتعرضاتهم  يتقدمو  أن 
السجل التجالي باملحك ة االبتدائية)
بسوق ألبعاء)الغرب إلى غاية)15)يوما)

املوالية لنشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

لئيس مصلحة كتابة الضبط
لشيد فريقش

169 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
بيع أصل تجالي

مؤلخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
مسجل في) (2022 سبت 3ر) (20  بتاليخ)
باع السيد حسن) (2022 29)سبت 3ر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الفال�سي،)
والساكن) (PB88020 لقم) الوطنية 
للسيد) زاكولة  الشرقي  الحسني  بحي 
لبطاقة) الحامل  الفال�سي،) مح د 

 P28302 لقم) الوطنية  التعريف 
زاكولة،) الناصريين،) بحي  والساكن 
املعد) التجالي  األصل  مج وع 
القديم) بالسوق  الكائن  لل خ3زة،)
التجالي) بالسجل  واملسجل  زاكولة،)
تحت) بزاكولة  االبتدائية  باملحك ة 
التحليلي) السجل  من  (2582 لقم)
السجل) من  (2016/06 لقم) وتحت 
ثالثون) قدله  إج الي  بث ن  الترتيبي 

ألف دلهم))30.000)دلهم).
أعاله) املذكول  البائع  دائني  على 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجالي باملحك ة االبتدائية)
بزاكولة دا ل أجل يبتدي من تاليخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
من تاليخ نشر) ((15( الخامس عشر)

اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

لئيس مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهال عقد بيع أصل تجالي

ملف البيع لقم)2022/03
املكلف) القضائي  املنتدب  يشهد 
بالسجل التجالي باملحك ة االبتدائية)

ببنسلي ان واملوقع أسفله):
أنه بناء)على العقد العرفي املنجز)
من طرف األستاذ مح د املانتي محامي)
بهيئة املحاميين بالدال البيضاء)بتاليخ)
6)أكتوار)2022)واملسجل ببنسلي ان)
 بتاليخ)7)أكتوار)2019)ب وجبه فوتت
األنسة نوال مراوح بطاقتها الوطنية)
 355 TK15908)والساكنة برقم) لقم)
بوزنيقة)) الولود  تجزئة  (6 الشقة)
للسيد أح د ناجي الع راني بطاقته)
اإلنالة) بحي  والساكن  (T268328
ج يع) املح دية  (98 لقم) فيال  (1
بتجزئة) الكائن  التجالي  األصل 
بوزنيقة) (119 لقم) املحجوبي 
«صيدلية) باسم) لصيدلية  واملعد 
املحجوبي»)واملقيد بالسجل التجالي)
ببنسلي ان) االبتدائية  باملحك ة 
 9970 (: عدد) تحليلي  لقم  تحت 
دلهم. (300.000 بث ن إج الي قدله)

وعليه تقبل))التعرضات بابتدائية)
بنسلي ان شعبة السجل دا ل أجل)

15)يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

17 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهال عقد بيع أصل تجالي
ملف البيع لقم : 2022/05

املكلف) القضائي  املنتدب  يشهد 
بالسجل التجالي باملحك ة االبتدائية)

ببنسلي ان واملوقع أسفله):
أنه بناء)على العقد التوثيقي املنجز)
موثقة) يطيوي  لجاء) ذة.) طرف  من 
واملسجل) (2022 أكتوار) (5 بتاليخ)
(،2022 أكتوار) (7 بتاليخ)  بت الة 
ب وجبه فوت السيد شكيب بلعو�سي)
لقم) الوطنية  بطاقته  مراد،) بن 
إقامة) (28 :)لقم) F380136)والساكن)
املح دية للسيدة) ع الة أ2،) مومن،)
بطاقتها) مح د،) بنت  سرو  انصاف 
عين) تجزئة  والساكنة  (LA136831
العرائش،)ج يع) (،185 لقم) العاطي،)
األصل التجالي الكائن لقم)83،)زنقة)
بوزنيقة واملعد)  نيفرة،)حي عث ان،)
 PHARMACIE(كصيدلية تحت شعال
BIC-MAR)واملقيد بالسجل التجالي)
باملحك ة االبتدائية ببنسلي ان تحت)
لقم تحليلي عدد)3308)بث ن إج الي)

قدله)650.000)دلهم.
وعليه تقبل التعرصات بابتدائية)
التجالي) السجل  شعبة  بنسلي ان،)
يوما) ((15( دا ل أجل   سة عشر)

املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

172 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي 
الذهب

تفويت أصل تجالي عن طريق الهبة
 يعلن لئيس مصلحة كتابة الضبط
الذهب) بوادي  االبتدائية  باملحك ة 
أنه ب قت�سى عقد توثيقي مؤلخ في)
6)يونيو)2022)وهب السيد مصطفى)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الصبحي 
لفائدة) (WA175782 للتعريف عدد)
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السيد مهدي الزيزي الحامل لبطاقة)

 G618391 لقم) الوطنية  التعريف 

املسجل) التجالي  األصل  مج وع 

بالسجل التجالي باملحك ة االبتدائية)

وهو) (28188 لقم) تحت  بالدا لة 

«صيدلية) بـ) الع وم  لدى  معروف 

لقم) الغفران  بحي  الكائن  الغفران»)

بالدا لة وذلك حسب الشروط) (17

العقد. في  املذكولة  والكيفية 

 وعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة

 الضبط باملحك ة االبتدائية بالدا لة

دا ل أجل)15)يوما من تاليخ النشرة)

الثانية.

النشرة الثانية
عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجالي

ملف لقم : 2022/17

حساب لقم 17880

بتاليخ) توثيقي  عقد  ب قت�سى 

السيدة) باعت  (2022 مالس) (29

ل.ب.ت.و) الحاملة  شوقي  مامات 

للسيدة لبنى عسري،) (X28838 لقم)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجالي) األصل  (X326873 لقم)

تجزئة فريدة شالع) (17 لقم) (: الكائن)

الوحدة) حي  ج3ران  ج3ران  ليل 

الخ يسات،)املستغل ك حل لحالقة)

دلهم) (10.000 قدله) بث ن  النساء)

واملعنوية) املادية  عناصره ا  بج يع 

وسومة كرائية قدلها)900)دلهم.

لذلك فإن ج يع التعرضات يجب)

باملحك ة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

أجل) دا ل  بالخ يسات  االبتدائية 

النشرة) صدول  تاليخ  من  يوما  (15

الثانية.

النشرة الثانية

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجالي
ملف لقم : 16/2022

حساب لقم 5811
تفويت أصل تجالي 

العرفي) العقد  ب وجب 
في) املؤلخ  التجالي  الحق   لبيع 

18)يونيو)2022 :
باع السيد عبد الرح ان اوصغير،)
لفائدة) (JD5569 لقم) وطنيته 
وطنيته لقم) السيد الحسن اكنفال،)
التجالي) الحق  ج يع  (،JE193880
مير) ب ركز  الكائن  باملحل  املستغل 
اللفت سيدي افني واملسجل بالسجل)
التجالي تحت لقم)17376)باملحك ة)
بج يع عناصره) بتيزنيت،) االبتدائية 
بث ن إج الي قدله) املادية واملعنوية 

80.000)دلهم.
تسجل) التعرضات  فإن  واذلك 
االبتدائية) املحك ة  ضبط  ب كتب 
عشر) الخ سة  أجل  دا ل  بتيزنيت 
الثانية) للنشرة  املوالية  ((15( يوما)
التجالة) من مدونة  (88 لل ادة) طبقا 

تحت ج يع التحفظات.
النشرة الثانية

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط
إمضاء):)سعيد أقشوش

11 مكرر

املحك ة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجالي

تفويت أصل تجالي
ملف لقم : 2022/22

حساب  صو�سي : 6005
أصل) لبيع  توثيقي  عقد  ب وجب 
 2022 سبت 3ر) (26 تجالي املؤلخ في)
بيروك،) سالك  اح د  السيد  باع 
السيدة) لفائدة  (،JA67660 وطنيته)
 H497281 وطنيتها) اعبيد،) نيرمين 
«صيدلية) التجالي) األصل  ج يع 
بساحة) الكائن  تيوغزة»)   يس 
تيوغزة) الخ يس،) سوق  بيرنزلان 
بالسجل) واملسجل  افني،) سيدي 
بهذه) (16816 لقم) تحت  التجالي 
إج الي) بث ن  قوم  والذي  املحك ة 

قدله)250.000)دلهم.

تسجل) التعرصات  فإن  واذلك 
االبتدائية) املحك ة  ضبط  ب كتب 
بتيزنيت دا ل أجل يبتدي من تاليخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
املوالية للنشرة) ((15( الخامس عشر)
مدونة) من  (88 لل ادة) طبقا  الثانية 

التجالة.
النشرة الثانية

تحت ج يع التحفظات
لئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
بيع أصل تجالي

ملف اإلشهال لقم : 2022/27
السجل التجالي : 12856

حساب لقم 8568
إن لئيس كتابة الضبط باملحك ة)
أسفله) املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح):
أنه ب قت�سى العقد العرفي املؤلخ)
في)20)أبريل)2022)واملؤدى عنه لسوم)
 2022 أبريل) (22 بتاليخ) التسجيل 
 RE :(و(OR : 8080/2022(تحت لقم

.06221
بكواح،) الغني  عبد  السيد  باع 
الوطنية) بطاقته  الجنسية،) مغربي 
 15 بتاليخ) مزداد  (،N329606 لقم)
 11 والساكن بالرقم) (،1989 سبت 3ر)
األصل) الصويرة،) القادسية  زنقة 
املادية) عناصره  بج يع  التجالي 
 6.02 لقم) باملحل  الكائن  واملعنوية،)
املستغل) الصويرة،) بوجدول  زنقة 
تحت) الطبية  اللوازم  بيع  مل السة 
 EL MASSIRA CHEZ» شعال)
بالسجل) واملسجل  (،«BAKKOUAH
االبتدائية) باملحك ة  التجالي 
التحليلي) الرقم  تحت  بالصويرة 
12856،)بث ن قدله)180.000)دلهم،)
لفائدة السيدة زينب ا ن�سي،)مغراية)
التعريف) لبطاقة  حاملة  الجنسية،)
مزدادة) (،SH91150 لقم) الوطنية 
والقاطنة) (،1975 ف3راير) (19 بتاليخ)
املرس) حي  (88 الرقم) (302 بالزنقة)

الدشيرة انزكان.

وعليه فعلى دائني البائع املذكول)

مكتب) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجالي بهذه املحك ة دا ل)

أجل يبتدئ من تاليخ نشر هذا اإلعالن)

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

عن لئيس مصلحة كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

شعبة السجل التجالي

إعالن ببيع أصل تجالي

ملف البيع لقم : 80/2022

حساب عدد :

بتاليخ) توثيقي  عقد  ب قت�سى 

األستاذ) تلقاه  (،2022 أكتوار) (17

باع) بسال،) موثق  اله �سي،) مح د 

السيد مح د سينا استوال،)الساكن)

(،18 قطاع) الرياض،) حي  بالرااط،)

الث ر،) زنقة  (،10 شقة) (،8 ع الة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

السيد) لفائدة  (،A266678 عدد)

الحامل لبطاقة التعريف) سعد ت3ر،)

ج يع) (G628377 عدد) الوطنية 

األصل التجالي املتكون من صيدلية)

ادليس) زنقة  (3 بسال،) والكائن 

واملقيد بالسجل التجالي) الصبيحي،)

باملحك ة االبتدائية بسال تحت لقم)

.21666

التعرضات) ستقبل  وعليه،)

لدى) التجالي  السجل  ب صلحة 

املحك ة االبتدائية بسال دا ل أجل)

صدول) تاليخ  من  يوما  (15 أقصاه)

اإلعالن الثاني،)وذلك طبقا لل ادة)88 

من مدونة التجالة.

النشرة الثانية

170 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحويل أصل تجالي من 

شخص داتي إلى شخص اعتبالي

ملف لقم : 2022/19

حساب لقم : 36815

في) مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتاليخ) ومسجل  (2022 ف3راير) (8 

قام السيد ادليس) (،2022 ف3راير) (9

التعريف) لبطاقة  الحامل  جدال،)

بتحويل) (B479846 لقم) الوطنية 

من) (12800 لقم) التجالي  األصل 

اعتبالي) شخص  إلى  داتي  شخص 

 PHARMACIE شركة) اسم  في 

ENNOUR EL JADIDA)وذلك حسب)

الشروط والكيفية املذكولة في العقد.

وعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة)

الضبط باملحك ة االبتدائية بالجديدة)

دا ل أجل   سة عشر))15))يوما من)

تاليخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجالي

51 مكرر

املحك ة االبتدائية بالجديدة

إعالن عن تحويل أصل تجالي من 
شخص داتي إلى شخص اعتبالي

ملف لقم : 2022/20

حساب لقم : 36816

في) مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتاليخ) ومسجل  (2022 ف3راير) (3 

9)ف3راير)2022،)قامت السيدة س يرة)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الفاني،)

بتحويل) (L151385 لقم) الوطنية 

من) (10666 لقم) التجالي  األصل 
اعتبالي) شخص  إلى  داتي  شخص 

 PHARMACIE BIR شركة) اسم  في 

وذلك) (ANZARANE EL JADIDA

املذكولة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.

وعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة)

الضبط باملحك ة االبتدائية بالجديدة)

دا ل أجل   سة عشر))15))يوما من)

تاليخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجالي

52 مكرر

املحك ة االبتدائية بالجديدة

إعالن عن تحويل أصل تجالي من 

شخص داتي إلى شخص اعتبالي

ملف لقم : 2022/22

حساب لقم : 369874

في) مؤلخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتاليخ) ومسجل  (2022 يوليو) (8 

لبنا) السيدة  قامت  (،2022 يوليو) (8

التعريف) لبطاقة  الحاملة  ابايلو،)

بتحويل) (M280031 لقم) الوطنية 

من) (21686 لقم) التجالي  األصل 

اعتبالي) شخص  إلى  داتي  شخص 

 PHARMACIE DU شركة) اسم  في 

حسب) وذلك  (DISPENSAIRE 21

الشروط والكيفية املذكولة في العقد.

وعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة)

الضبط باملحك ة االبتدائية بالجديدة)

دا ل أجل   سة عشر))15))يوما من)

تاليخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجالي

53 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالجديدة
ملف لقم):)2022/28

حساب لقم):)39088

بيع أصل تجالي

ب قت�سى عقد مؤلخ في)28)يوليو)

أغسطس) (26 ومسجل بتاليخ) (2022

بنتامي) يوسف  السيد  باع  (2022

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

إلى السيدة البتول) (M376366 عدد)

نبيلة بنتامي الحامل لبطاقة التعريف)

ملج وع) (M360238 (: الوطنية عدد)

بالسجل) املسجل  التجالي  األصل 

وذلك) (37214 لقم) تحت  التجالي 

املذكولة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحك ة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  (15 أجل) دا ل  بالجديدة 

تاليخ النشرة الثانية.

النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجالي

 12 مكرر



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21964  

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5746)بتاليخ)19)أكتوار)2022 

الذي سيجرى على القطعة األلضية)

 1 سكتول) بوقنادل  بتجزئة  الكائنة 
بتاليخ) بيع  عقد  ذات  (H169 لقم)

18)مالس)2003،)املتواجد بالج اعة)

باشوية) الترابية سيدي ابي القنادل،)

سال،) إقليم  القنادل،) ابي  سيدي 

إلى) (2022 نوف 3ر) (7 من تاليخ) ابتداء)

غاية)17)نوف 3ر)2022)بحث علني في)

ثقب) بإجاز  التر يص  شأن مشروع 

غسل) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

السيالات لفائدة السيد عبد الكريم)

الحامل لبطاقة التعريف) ( الجوهري)

.A587807(الوطنية

75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديروكالة) أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/5728)بتاليخ)18)أكتوار)2022 

الذي سيجرى على القطعة األلضية)

إدالية) شهادة  ذات  املزقاق  املس اة 

بتاليخ) (1609 تتعلق باالستغالل لقم)

املتواجد بالج اعة) (،2022 ماي) (30

دائرة) زومي،) قيادة  زومي،) الترابية 

من تاليخ) ابتداء) إقليم وزان،) زومي،)

18)نوف 3ر) إلى غاية) (2022 8)نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

التر يص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

والاء) املنزلي  االستع ال  أجل  من 

اح د) دلكال  السيد  لفائدة  املاشية 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC85838

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5758)بتاليخ)21)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 
عدد) العقالي  الرسم  ذي  «لابحة»)
الكائن ب شرع بلقصيري) (،R/54782

قيادة) الترابية الحوافات،) بالج اعة 

مالك،) بني  الغرب  دائرة  الحوافات،)

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاليخ)

نوف 3ر) (18 إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (8

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

منه،)من أجل سقي مساحة)5.6120 

عبد) البوق  السيد  لفائدة  هكتالا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الرح ان 

.GN82213(الوطنية

77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5755)بتاليخ)21)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 
ياس ين)619)موضوع الرسم العقالي)

بأكدال) الكائن  (،5713/70 عدد)

سلي ان،) سيدي  الترابية  بالج اعة 

سيدي) باشوية  (،5 اإلدالية) امللحقة 

سلي ان،) سيدي  إقليم  سلي ان،)

إلى) (2022 نوف 3ر) (8 من تاليخ) ابتداء)

علني) بحث  (2022 نوف 3ر) (18 غاية)

بإجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

من أجل غسل) منه،) بئر وجلب املاء)

ابراهيم) السيد  لفائدة  السيالات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  النجمي 

.GA76330(الوطنية

78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)
أكتوار) (20 بتاليخ) (2022/5754
العقال) على  سيجرى  الذي  (2022
العقالي) الرسم  موضوع  الفالحي 
ذي اتفاقية شراكة) (3473/70 عدد)
بين القطاعين العام والخاص حول)
الخاص) لل لك  التبعة  العقالات 
 5289 لقم) مشروع  املغراية  لدولة 
املتواجد) (،2019 يونيو) (17 بتاليخ)
بالج اعة الترابية ازغال،)قيادة ازغال،)
إقليم سيدي) دائرة سيدي سلي ان،)
نوف 3ر) (8 من تاليخ) ابتداء) سلي ان،)
 2022 نوف 3ر) (18 غاية) إلى  (2022
بحث علني في شأن مشروع التر يص)
بإجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)
لفائدة) هكتالا  (8.15 مساحة) سقي 
شركة)KHAY DARAFATE،)م ثلة في)
شخص م ثلها القانوني السيد لشيد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الظرفات 

.GA96869(الوطنية
79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)
أكتوار) (19 بتاليخ) (2022/5745
القطعة) على  سيجرى  الذي  (2022
األلضية الكائن بدوال جامع الواد ذات)
(،2022 18)سبت 3ر) بتاليخ) بيع  عقد 
ازغيرة،) الترابية  بالج اعة  املتواجد 
إقليم) الوحدة،) دائرة  تروال،) قيادة 
نوف 3ر) (7 تاليخ) من  ابتداء) وزان،)
 2022 نوف 3ر) (17 غاية) إلى  (2022
بحث علني في شأن مشروع التر يص)
بإجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)
املاشية) وإلواء) املنزلي  االستع ال 
لفائدة السيد اللبوك مح د))الحامل)

.GM7638(لبطاقة التعريف الوطنية

80

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)
أكتوار) (19 بتاليخ) (2022/5751
العقال) على  سيجرى  الذي  (2022
املسمى)«سيدي العربي)II»)ذي الرسم)
بتاليخ) (R/80923 عدد) العقالي 
18)مالس)2003،)املتواجد بالج اعة)
الترابية ازغال،)دائرة سيدي سلي ان،)
من) ابتداء) سلي ان،) سيدي  إقليم 
غاية) إلى  (2022 نوف 3ر) (7 تاليخ)
17)نوف 3ر)2022)بحث علني في شأن)
مشروع التر يص بإجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
هكتالا لفائدة السيد اقصي3ر) (6.96
التعريف) لبطاقة  الحامل  اح د 

.G58985(الوطنية
81

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

وكالة) ( ب وجب قرال أصدله مدير)
ح.ج) لقم  لسبو  املائي   الحوض 
2022/5748)بتاليخ)19)أكتوار)2022 
الج اعي) العقال  على  سيجرى  الذي 
املسمى) باملكان  عريض  املدعو 
التابع للج اعة الساللية) ازعيترات،)
االستغالل) شهادة  ذي  ازعيترات 
(،2022 13)يونيو) بتاليخ) (26 لقم)
املكرن،) الترابية  بالج اعة  املتواجد 
قيادة املكرن،)دائرة بن نصول،)إقليم)
القنيطرة،)ابتداء)من تاليخ)7)نوف 3ر)
 2022 نوف 3ر) (17 غاية) إلى  (2022
بحث علني في شأن مشروع التر يص)
بإجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)
لفائدة) هكتالا  (0.90 مساحة) سقي 
السيد ينعاشر كراز))الحامل لبطاقة)

.G208631(التعريف الوطنية
82

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)
أغسطس) (29 بتاليخ) (2022/5749
العقال) على  سيجرى  الذي  (،2022
املسمى)«كوسيناب)170»)ذي الرسم)
العقالي عدد)13/38608)وذي))عقد)
كراء)بتاليخ)6)ف3راير)2020،)املتواجد)
سلي ان،) سيدي  الترابية  بالج اعة 
سيدي) باشوية  (،1 اإلدالية) امللحقة 
سل يان،) سيدي  إقليم  سلي ان،)
إلى) (2022 نوف 3ر) (7 من تاليخ) ابتداء)
غاية)17)نوف 3ر)2022)بحث علني في)
ثقب) بإجاز  التر يص  شأن مشروع 
غسل) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 
الدين) نول  السيد  لفائدة  السيالات 
التعريف) لبطاقة  الحامل  لحراش 

.GA199088(الوطنية
83

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مديروكالة) أصدله  قرال  ب وجب 
ح.ج) لقم  لسبو  املائي   الحوض 
2022/1793)بتاليخ)17)أكتوار)2022 
التابع) العقال  على  سيجرى  الذي 
للج اعة الساللية الخناشة ذي عقد)
 9776 ملف لقم) (95/12 ايجال عدد)
املتواجد) (،2012 مالس) (29 بتاليخ)
بالج اعة الترابية بحالة أوالد عياد،)
دائرة سوق) قيادة بحالة أوالد عياد،)
القنيطرة،) إقليم  الغرب،) الثالثاء)
إلى) (2022 نوف 3ر) (3 من تاليخ) ابتداء)
غاية)18)نوف 3ر)2022)بحث علني في)
ثقب) بإجاز  التر يص  شأن مشروع 
سقي) أجل  من  منه ا،) املاء) وجلب 
شركة) لفائدة  هكتالا  (30 مساحة)
 LES PERINIERES DE L’ATLAS
SARL AU)امل ثلة في شخص م ثليها)
السالم) وعبد  ميكو  ع ر  القانونيين 
بن مولى الحامالن لبطاقتي التعريف)

.UC82258و(BE751951(الوطنية
84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديروكالة) أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/5765)بتاليخ)28)أكتوار)2022 

الذي سيجرى على العقال الواقع بدوال)

 185 بعدد) املناتة ذي اشهاد ض ن 

لقم) املختلفة  كناش  (161 صحيفة)

املتواجد) (،2018 يوليو) (8 بتاليخ) (33

قيادة) زومي،) الترابية  بالج اعة 

وزان،) إقليم  زومي،) دائرة  زومي،)

 2022 نوف 3ر) (18 تاليخ) من  ابتداء)

إلى غاية)28)نوف 3ر)2022)بحث علني)

في شأن مشروع التر يص بإجاز بئر)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستع ال)

السيد) لفائدة  املاشية  وإلواء) املنزلي 

لبطاقة) الحامل  دلكال  املصطفى 

.LC112879(التعريف الوطنية

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار) (28 بتاليخ) (2022/5764

القطعة) على  سيجرى  الذي  (2022

الشوك) كذيوة  املس ات  األلضية 

بتراب دوال تيفوتة ذات شهادة إدالية)

بتاليخ) (1869 تتعلق باالستغالل لقم)

2022،)املتواجد بالج اعة) 21)يونيو)

دائرة) زومي،) قيادة  زومي،) الترابية 

من تاليخ) ابتداء) إقليم وزان،) زومي،)

18)نوف 3ر)2022)إلى غاية)28)نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

التر يص بإجاز ثقب وجلب املاء)منه،)

وإلواء) املنزلي  االستع ال  أجل  من 

املاشية لفائدة السيد بوعياد مح د)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC91744

86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (28 بتاليخ) (2022/5761

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

باملكان) الزمراني  املدعو  الج اعي 

التابع) الشرقية  انصر  اوالد  املسمى 

فرقة) انصر  الساللية  للج اعة 

عدد) ادالية  شهادة  ذي  العواوشة 

12)بتاليخ)27)يونيو)2022،)املتواجد)

الطيبي،) الترابيةسيدي  بالج اعة 

سيدي) باشوية  (،2 اإلدالية) امللحقة 

من) ابتداء) إقليم القنيطرة،) الطيبي،)

 28 إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (18 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 نوف 3ر)

مشروع التر يص بإجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتالا،) (0.1005

لبطاقة) الحامل  عزيز  اسحي ات 

.G639711(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديروكالة) أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  املائي   الحوض 

2022/5763)بتاليخ)28)أكتوار)2022 

املبني) الح ام  على  سيجرى  الذي 

بتجزئة دونوغو بالرسم العقالي عدد)

15467ل ذي عقد بيع بتاليخ)28)ف3راير)

الترابية) بالج اعة  املتواجد  (،2005

الخنيشات،)قيادة الخنيشات،)دائرة)

ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم  ولغة،)

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (18 من تاليخ)

28)نوف 3ر)2022،)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإنجاز  التر يص  مشروع 

ح ام) تزويد  أجل  من  منه،) املاء)

باملاء،)لفائدة السيد جالل الكرافس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G153599

88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدله  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  املائي   الحوض 

أكتوار) (21 بتاليخ) (2022/5759

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى سيدي مح د)538)ذي الرسم)

املتواجد) (،30/15971 العقالي عدد)

قاسم،) سيدي  الترابية  بالج اعة 

سيدي) باشوية  (،3 اإلدالية) امللحقة 

ابتداء) إقليم سيدي قاسم،) قاسم،)

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (8 تاليخ) من 

18)نوف 3ر)2022)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإجاز  التر يص  مشروع 

من أجل غسل السيالات) منه،) املاء)
العل اوي)) مح د  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK3777

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (28 بتاليخ) ح.ج2022/5777)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

الساللية) للج اعة  التابع  الفالحي 

اوالد مصباح الرويف ذي تجديد عقد)

إيجال عدد)274/19)ملف عدد)6131 

الترابية) بالج اعة  املتواجد  (2022

)قيادة بحالة أوالد) بحالة أوالد عياد،)

الغرب،) الثالثاء) سوق  دائرة  عياد،)

 18 من تاليخ) إقليم القنيطرة ابتداء)

نوف ن3ر) (28 إلى غاية) (2022 نوف ن3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

التر يص بإنجاز)3)ثقوب وجلب املاء))

منه من أجل سقي مساحة)80)هكتالا))

 AFRICAN BLUE SA لفائدة شركة)

القانوني) م ثلها  شخص  في  م ثلة 

السيد ايان دونالدولر الحامل لجواز)

السفر لقم)120398765.

90
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (28 بتاليخ) ح.ج2022/5780)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

الرسم) ذي  (313 لياض) املسمى 

املتواجد) (30/7611 عدد) العقالي 

قاسم،) سيدي  الترابية  بالج اعة 

سيدي) باشوية  (،8 اإلدالية) امللحقة 

ابتداء) قاسم،) سيدي  قاسم،إقليم 

إلى) (2022 نوف ن3ر) (18 تاليخ) من 

بحث علني) (2022 نوف ن3ر) (28 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء))منه من أجل غسل)

زهير جناح) السيد  لفائدة  السيالات 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.PM808288

 91 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (28 بتاليخ) ح.ج2022/5778)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

العقالي) الرسم  ذي  لحيلي  املسمى 

بقبيلة) الكائنة  (R/10901 عدد)

بالج اعة) املتواجد  الصفافعة 

القصيبة) قيادة  القصيبة،) الترابية 

سيدي) القصيبة،إقليم  دائرة 

سلي ان،ابتداء)من تاليخ)18)نوف ن3ر)

 2022 نوف ن3ر) (28 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)

5)هكتالا لفائد السيد) سقي مساحة)

عبد) والرحيلي  الهاشمي  الرحيلي 

التعريف) لبطاقة  الحامالن  الرحيم 

. G217790و(G293320(الوطنية

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (28 بتاليخ) ح.ج2022/5767)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

بلحسن) فيرم سيدي مح د  املسمى 

 R/1868 عدد) العقالي  الرسم  ذي 

املتواجد) مالك  بني  بقبيلة  ( الكائنة)

دائرة) لالمي ونة  الترابية  بالج اعة 

لالمي ونة،)،إقليم القنيطرة،))ابتداء)

إلى) (2022 نوف ن3ر) (18 تاليخ) من 

بحث علني) (2022 نوف ن3ر) (28 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء))منه من أجل سقي)

لفائدة) هكتالا  ( (18,3232 مساحة)

السيد سالم بيدان الحامل لبطاقة)

.GB17797(التعريف الوطنية
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 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (28 بتاليخ) ح.ج2022/5768)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

ذي) (565 الكولف) إقامة  املسمى 

 13/105085 عدد) العقالي  الرسم 

بالج اعة) مهدية  بطريق  الكائن 

الترابية مهدية،)باشوية مهدية،إقليم)

 18 تاليخ) من  القنيطرة،ابتداء)

نوف 3ر) (28 إلى غاية) (2022 نوف ن3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

املنزل) حديقة  سقي  أجل  من  منه 

لفائدة) هكتالا  (0,0050 مساحتها)

وفاط ة) لضوان  ه وش  السادة 

التعريف) لبطاقة  الحامالن  اعي�سى 

الوطنية)G429370)و1519636.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5783)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022
ذي الرسم العقالي) (3 املسمى لاوول)

الكائن ب نطقة ضم) (H/2748 عدد)

5)املتواجد) األلا�سي بلقصيري ش ال)

قيادة) ( انويرات،) الترابية  بالج اعة 

مالك،) بني  الغرب  انويرات،دائرة 

من) ابتداء) ( قاسم،) سيدي  إقليم 

تاليخ)18)نوف ن3ر)2022)إلى غاية)28 

شأن) في  علني  بحث  (2022 نوف ن3ر)

وجلب) بئر  بإنجاز  التر يص  مشروع 

منه من أجل غسل السيالات) ( املاء)
الطاهري) القادل  السيد عبد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G801086
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5782)

القطعة) على  سيجري  الذي  (2022

اقرال) ذات  بوعالل  دال  املس ات 

 819 بعدد) ض ن  بعقال  واعتراف 

لقم) األمالك  كناش  (398 صحيفة)

املتواجد) (2020 مالس) (12 بتاليخ) (8

قيادة) زومي،) الترابية  بالج اعة 

وزان،)) زومي،إقليم  دائرة  زومي،)

ابتداء)من تاليخ)18)نوف ن3ر)2022)إلى)

غاية)28)نوف ن3ر)2022)بحث علني في)

شأن مشروع التر يص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء))منه من أجل اإلستع ال)

السيد) لفائدة  املاشية  وإلواء) املنزلي 

صبان اح د مح د الحامل لبطاقة)

.LC65753(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مدير)) أصدله  قرال  ب وجب 
لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5786)
العقال) على  سيجري  الذي  (2022
باملكان) ادلم  اوالد  املدعو  الج اعي 
املسمى دوال اوالد ع ال مكس التابع)))
ذي) للج اعة الساللية اوالد ادليم،)
 23 بتاليخ) (17 شهادة استغالل لقم)
املتواجد بالج اعة) (2022 أغسطس)
)سلفات،قيادة زكوطة،دائرة) الترابية)
قاسم،)) سيدي  الشرالدة،إقليم 
 2022 نوف ن3ر) (18 من تاليخ) ابتداء)
بحث) (2022 نوف ن3ر) (28 غاية) إلى 
التر يص) مشروع  شأن  في  علني 
من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتالا لفائدة) (3 أجل سقي مساحة)
السيد بنسالم لع يم الحامل لبطاقة)

.G72481(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال
افتتاح البحث العلني

مدير) أصدله  قرال  ب وجب 
لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5784)
العقال) على  سيجري  الذي  (2022
الرسم) ذي  (2 6ج) سوناب) املسمى 
املتواجد) (70/9595 عدد) العقالي 
سلي ان،) سيدي  الترابية  بالج اعة 
سيدي) باشوية  (،1 اإلدالية) امللحقة 
سلي ان،)) سيدي  إقليم  سلي ان،)
 2022 نوف ن3ر) (18 من تاليخ) ابتداء)
بحث) (2022 نوف ن3ر) (28 غاية) إلى 
التر يص) مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)
سقي حديقة املنزل مساحتها)0,0060 
عواد) معزاوي  اناس  السادة  لفائدة 
لبطاقتي) الحامالن  ( العطالي) ونوال 
 GA70350 الوطنية)  التعريف 

.BK255538و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديره)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5809)

القطعة) على  سيجري  الذي  (2022

حصيدة) املس اة  الفالحية  األلضية 

العدوة الواقعة ب زالع دوال مستيتف)

ذات اقرل واعتراف ض ن بعدد825 

لقم) األمالك  كناش  (310 صحيفة)

املتواجد) (2022 يناير) (3 بتاليخ) (16

قيادة) ازغيرة،) الترابية  بالج اعة 

وزان،)) الوحدة،إقليم  دائرة  تروال،)

 2022 نوف ن3ر) (18 من تاليخ) ابتداء)

بحث) (2022 نوف ن3ر) (28 غاية) إلى 

التر يص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)

سقي مساحة)0,8308)هكتالا لفائدة)

لبطاقة) الحامل  منير  كعالي  السيد 

.AE85988(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5810)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

الرسم) ذي  (395 القصبة) املسمى 

الكائن) (13/61613 عدد) العقالي 

بالج اعة) املتواجد  مهدية  بطريق 

الترابية مهدية،)باشوية مهدية،إقليم)

 18 تاليخ) من  القنيطرة،ابتداء)

نوف ن3ر) (28 إلى غاية) (2022 نوف ن3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 
املنزل) حديقة  سقي  أجل  من  منه 

لفائدة) هكتالا  (0,0090 مساحتها)

السيد ج ال عزوزي الحامل لبطاقة)

.G81610(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديره)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5808)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

العقالي) الرسم  ذي  حفرة  املسمى 

عدد) إدالية  وشهادة  (R/1303 عدد)

61)بتاليخ)15)سبت 3ر)2022)املتواجد)

دائرة) املناصرة،) الترابية  بالج اعة 

القنيطرة،)) القنيطرة،إقليم  أحواز 

 2022 نوف ن3ر) (18 من تاليخ) ابتداء)

بحث) (2022 نوف ن3ر) (28 غاية) إلى 

التر يص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)

سقي مساحة)2)هكتالا لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  مح د  الخياطي 

.G145667(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديره)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5806)

القطعة) على  سيجري  الذي  (2022

مو�سى) اوالد  املس ات  األلضية 

مو�سى) اوالد  دوال  ب زالع  الواقعة 

بتاليخ) (177 ذات شهادة إدالية عدد)

املتواجد بالج اعة) (2022 7)سبت 3ر)

الترابية أوالد نوال،)قيادة أوالد نوال)

قاسم،)) سيدي  ولغة،إقليم  دائرة 

ابتداء)من تاليخ)18)نوف ن3ر)2022)إلى)

غاية)28)نوف ن3ر)2022)بحث علني في)

شأن مشروع التر يص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء))منه من أجل اإلستع ال)

السيد) لفائدة  املاشية  وإلواء) املنزلي 

لبطاقة) الحامل  الزين  ابن  الحبيب 

.GN52174(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديره)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 26 بتاليخ) ح.ج2022/5805)

على) سيجري  الذي  (2022 أكتوار)

الكائنة) (10A1 لقم) األلضية  البقعة 

بتجزئة الساكنية ذي عقد بيع عقال)

أغسطس) (16 بتاليخ) محفظ  غير 

الترابية) بالج اعة  املتواجد  (2022

القنيطرة،)امللحقة اإلدالية)10،دائرة)

ابتداء) ( القنيطرة،) الساكنية،إقليم 

من تاليخ)18)نوف ن3ر)2022)إلى غاية)

28)نوف ن3ر)2022)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

منه من أجل غسل السيالات) ( املاء)

لفائدة السيد الحسين شنان الحامل)

.G98903(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديره)) أصدله  قرال  ب وجب 

لقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أكتوار) (26 بتاليخ) ح.ج2022/5803)

العقال) على  سيجري  الذي  (2022

ذيي) (V107 الكولف) إقامة  املسمى 

 13/108988 ( الرسم العقالي عدد)

املتواجد) مهدية  بطريق  الكائن 

بالج اعة الترابية القنيطرة،)امللحقة)

اوجيه،إقليم) أوالد  5،دائرة  اإلدالية)

 18 تاليخ) من  ابتداء) ( القنيطرة،)

نوف ن3ر) (28 إلى غاية) (2022 نوف ن3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 
املنزل) حديقة  سقي  أجل  من  منه 

مساحتها)0,02)هكتالا لفائدة السادة)

الحامل) حجي  ومنال  زلول  حاتم 

 G316138(لبطاقة التعريف الوطنية

.A338815و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/5802 

الذي) (،2022 اكتوار) (26 بتاليخ)

سيجري))على العقال املسمى))الخير)29  

ذي الرسم العقالي لقم)13/16179،))

املكرن،) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

قيادة املكرن،)دائرة بن نصول،)اقليم)

نون3ر) (18 ابتداء)من تاليخ) القنيطرة،)

(،2022 ( نون3ر) (28 الى غاية) ( (،2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بانجاز ثقب))وجلب املاء)منه،)من أجل)

مساحة)15)هكتالا))لفائدة السيد)ة))

الحامل) ( معها،) ومن  عائشة  يي 

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة  )ة))

.G315851
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/5800 

الذي) (،2022 اكتوار) (26 بتاليخ)

على العقال املسمى النصر) ( سيجري)

لقم) العقالي  الرسم  ذي  (171

الجديدة) بسال  الكائن  (،58/51188

باشوية) عامر،) الترابية  بالج اعة 

من تاليخ) ابتداء) ( اقليم سال،) عامر،)

نون3ر)) (28 الى غاية) ( (،2022 نون3ر) (18

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز  التر يص 

السيالات،))) غسل  أجل  من  منه،)

السايس،)) السعيد  السيد)ة)) لفائدة 

الحامل))ة))لبطاقة التعريف الوطنية)

.AB87600(لقم
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 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  الحوض  وكالة 

اكتوار) (26 بتاليخ) (2022/5799

العقال) على  ( الذي سيجري) (،2022

املسمى))الخير)27)ذي الرسم العقالي)

لقم)13/26177،))املتواجد بالج اعة)

قيادة بن نصول،) الترابية بن نصول،)

القنيطرة،) اقليم  بن نصول،) دائرة 

ابتداء)من تاليخ)18)نون3ر)2022،))الى)

علني) بحث  (،2022 ( نون3ر) (28 غاية)

بانجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ( ثقب)

مساحة)16)هكتالا))لفائدة السيد)ة))

لبطاقة) )ة)) الحامل) ( اح د الحداد،)

.G145979(التعريف الوطنية لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/5787 

الذي) (،2022 اكتوار) (26 بتاليخ)

الخير) املسمى  العقال  على  ( سيجري)

لقم) العقالي  الرسم  ذي  (280-2

بالج اعة) املتواجد  (،70/10087

ملحقة) سلي ان،) سيدي  الترابية 

باشوية سيدي سلي ان،) (،5 االدالية)

من) ابتداء) ( سلي ان،) اقليم سيدي 

 28 الى غاية) ( (،2022 نون3ر) (18 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (،2022 ( نون3ر)

مشروع التر يص بانجاز ثقب))وجلب)

من أجل مساحة)0.0070  منه،) املاء)

هكتالا))لفائدة السادة نعي ة  ريش)

لبطاقة) )ة)) الحامل) ( (، وهدى  ريش)

و) (GA3180 لقم) الوطنية  التعريف 

.GA71829
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 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/5739 

الذي) (،2022 اكتوار) (19 بتاليخ)

املس يين) العقالين  على  ( سيجري)

شراء) عقد  ذي  واوسالمة  بوسالمة 

واجب) واستخراج  (693 بعدد) ض 

املتواجد بالج اعة) ( (،296 ض برقم)

الترابية ت حضيت،)قيادة ت حضيت،)

اقليم افران،)ابتداء)من تاليخ)7)نون3ر)

(،2022 نون3ر) (16 غاية) الى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

هكتالا) (1.3838 أجل سقي مساحة)

لفائدة))السيد)ة))لحو بطة،))الحامل)

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة  )ة))

.DA8161
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/5743 

الذي) (،2022 اكتوار) (19 بتاليخ)

سيجري))على العقال املسمى))اسفسو)

شراء) عقد  ذي  ت انوشت  وفدان 

املتواجد بالج اعة) ( (،333 ض برقم)

اي وزال) دائرة  سرغينة،) الترابية 

من) ابتداء) بوملان،) اقليم  مرموشة،)

 11 الى غاية) ( (،2022 نون3ر) (7 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (،2022 ( نون3ر)

مشروع التر يص بانجاز ثقب))وجلب)

 3.5388 من أجل مساحة) منه،) املاء)

علي مزوز) لفائدة السيد)ة)) ( هكتالا)

)ة)) الحامل) ( مزوز،) حدو  والسيد 

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CB220959(و(CB58539
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/1740 

الذي) (،2022 اكتوار) (11 بتاليخ)

بالد) ( املسمى) العقال  على  ( سيجري)

برقم) ض  شراء) عقد  ذي  النادل 

املتواجد بالج اعة) ( (،193 ص) (866

املنزل،) دائرة  ت كناي،) عين  الترابية 

 31 تاليخ) من  ابتداء) صفرو،) اقليم 

نون3ر)) (9 غاية) الى  ( (،2022 أكتوار)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز  التر يص 

هكتالا)) (1.50 من أجل مساحة) منه،)

لفائدة السيد)ة))عبد الوهاب شادلي)

الحاملين)) بوطيب  فاط ة  والسيدة 

لقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CB213989(و(CB47648
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/1737 

الذي) (،2022 اكتوار) (11 بتاليخ)

سيجري))على العقال املسمى الحرايق)

((،F/2233 لقم) العقالي  الرسم  ذي 

عزابة،) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء) اقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

من تاليخ)31)أكتوار)2022،))الى غاية)

بحث علني في شأن) (،2022 ( نون3ر) (9

مشروع التر يص بانجاز ثقب))وجلب)

املاء)منه،)من أجل سقي مساحة)10 

هكتالا))لفائدة السيد)ة))سخير حسام)

لبطاقة) ( الحامل) معه  ومن  الدين 

.CB67130(التعريف الوطنية لقم

112 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/1736 

الذي) (،2022 اكتوار) (11 بتاليخ)

اح د) املسمى  العقال  على  ( سيجري)

لقم) العقالي  الرسم  ذي  عقة  بن 

بالج اعة) املتواجد  ( (،07/44076

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) اقليم صفرو،) اي وزال كندل،)

من تاليخ)31)أكتوار)2022،))الى غاية)

بحث علني في شأن) (،2022 ( نون3ر) (9

مشروع التر يص بانجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد)ة)) لفائدة  ( هكتالا) (0.9235

بال حسن))الحامل))لبطاقة التعريف)

.CB31139(الوطنية لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/1688 

الذي) (،2022 اكتوار) (11 بتاليخ)

الرمل) املسمى  العقال  على  ( سيجري)

االستغالل) شهادة  ذي  القنادل  بو 

(،2022 يناير) (19 بتاليخ) (،72 لقم)

عين) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

الشكاك،)دائرة اي وزال كندل،)اقليم)

أكتوار) (31 ابتداء)من تاليخ) ( صفرو،)

(،2022 ( نون3ر) (9 غاية) الى  ( (،2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

من) منه،) املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز 

هكتالا)) (2.7013 أجل سقي مساحة)

املختال،)) العيدوني  السيد)ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  ( الحامل)

.C96016(لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  الحوض  وكالة 

اكتوار) (11 بتاليخ) (2022/1692

العقال) على  ( الذي سيجري) (،2022

عقد) ذي  تاسفيت  فدان  املسمى 

شراء)ض برقم)15ص)18،))املتواجد)

ت كناي،) عين  الترابية  بالج اعة 

ابتداء) ( اقليم صفرو،) املنزل،) دائرة 

الى) ( (،2022 أكتوار) (31 تاليخ) من 

بحث علني في) (،2022 ( نون3ر) (9 غاية)

شأن مشروع التر يص بانجاز ثقب))

وجلب املاء)منه،)من أجل االستع ال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي والواء)

السيد)ة)) لفائدة  ( هكتالا) (1.3583

لبطاقة) ( الحامل) مح د  املغالي 

.C39589(التعريف الوطنية لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  الحوض  وكالة 

اكتوار) (11 بتاليخ) (2022/1704

العقال) على  ( الذي سيجري) (،2022

الرسم) ذي  (38 املح دية) املسمى 

العقالي لقم)07/185992،))املتواجد)

اقولال،) اغبالوا  الترابية  بالج اعة 

ابتداء) ( اقليم صفرو،) دائرةصفرو،)

من تاليخ)31)أكتوار)2022،))الى غاية)

بحث علني في شأن) (،2022 ( نون3ر) (9

مشروع التر يص بانجاز ثقب))وجلب)

 8 من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

شرقي) السيد)ة)) لفائدة  ( هكتالات)

لبطاقة التعريف) ( الحامل) ( لحسن،)

.C156018(الوطنية لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/1706 

الذي) (،2022 اكتوار) (11 بتاليخ)

املسمى) العقال  على  ( سيجري)

لقم) العقالي  الرسم  ذي  (1 الخير)

بالج اعة) املتواجد  (،07/258630

احواز) دائرة  بيضاء،) عين  الترابية 

)ابتداء)من تاليخ) فاس،)اقليم فاس،)

نون3ر)) (9 الى غاية) ( (،2022 أكتوار) (31

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز  التر يص 

 3.50 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

املحرزي) السيد)ة)) لفائدة  ( كتالا)

لبطاقة) ( الحامل) ( اح د ومن معه،)

.UC2663(التعريف الوطنية لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
ب وجب قرال أصدلته مديرة وكالة)

الحوض لسبو لقم ح.ج)2022/1698 

الذي) (،2022 اكتوار) (11 بتاليخ)

املس يين) العقالين  على  ( سيجري)

العقالي) الرسم  ذي  جراد  بن  ديال 

العرعال ذي) وديال  (،81/50980 لقم)

((،53275/41 لقم) العقالي  الرسم 

أهل) الترابية  بالج اعة  املتواجدين 

سيدي لحسن،)دائرة))صفرو،)اقليم)

أكتوار) (31 ابتداء)من تاليخ) ( صفرو،)

(،2022 ( نون3ر) (9 غاية) الى  ( (،2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

من) منه،) املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز 

هكتالا)) (1.5193 أجل سقي مساحة)

فاط ة،)) الشايب  السيد)ة)) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  ( الحامل)

.CB223589(لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدلته  قرال  ب وجب 

ح.ج) لقم  لسبو  الحوض  وكالة 

اكتوار) (21 بتاليخ) (2022/5760

العقال) على  ( الذي سيجري) (،2022

عقد) ذي  القنطرة  فدان  ( املسمى)

شراء)ض ن لقم)263،)صحيفة)335 

وليلي،) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

دائرة زلهون،)اقليم مكناس،))ابتداء)

الى غاية) ( (،2022 ( نون3ر) (9 من تاليخ)

18)نون3ر))2022،)بحث علني في شأن)

)وجلب) مشروع التر يص بانجاز بئر)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد)ة))) لفائدة  ( هكتالا) (1.75

لبطاقة) ( الحامل) ( (، ادام) بوملحة 

.D987484(التعريف الوطنية لقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5775)بتاليخ)28)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

العقالي) الرسم  ذي  الس ال  عين 

16/39258)املتواجد بالج اعة) عدد)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخ يسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى) (2022 نوف 3ر) (18 تاليخ) من 

علني) بحث  (2022 نوف 3ر) (23 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

هكتالا لفائدة السيد) (0.88 مساحة)

باغول عبد اللطيف،)الحامل لبطاقة)

.V66736(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5785)بتاليخ)25)أكتوار)2022 

الذي سيجرى على العقال املسمى واد)

ذي الرسم العقالي عدد) (II-1 الريبة)

بالج اعة) املتواجد  (81/19075

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاليخ) من  ابتداء) الخ يسات،) إقليم 

18)نوف 3ر)2022)إلى غاية)23)نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

منه،)من أجل سقي مساحة)7)هكتالا)

الشوقي،) الجاللي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE65226

121

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5790)بتاليخ)25)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

العقالي) الرسم  ذي  سعيد  ملك 

16/32908)املتواجد بالج اعة) عدد)

الترابية ايت بويحيى الحجامة،)دائرة)

ابتداء) الخ يسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (18 من تاليخ)

23)نوف 3ر)2022)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتالا  (0.8989

لبطاقة) الحامل  الس ون،) مصبان 

.AD2336(التعريف الوطنية

122
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5790)بتاليخ)25)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

العقالي) الرسم  ذي  حفيظة  ملك 

بالج اعة) املتواجد  (81/8783 عدد)

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

تاليخ) من  ابتداء) الخ يسات،) إقليم 

18)نوف 3ر)2022)إلى غاية)23)نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

منه،)من أجل سقي مساحة)0.8989 

الراضول) السيد  لفائدة  هكتالا 

التازي،) سلمى  والسيدة  حفيظة 

الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية)

.A322155(و(A288600
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (25 بتاليخ) (2022/5792

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى فدان الحرش ذي عقد شراء)

بالج اعة) املتواجد  (32 بعدد) ض 

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

تاليخ) من  ابتداء) الخ يسات،) إقليم 

18)نوف 3ر)2022)إلى غاية)23)نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

املنزلي) االستع ال  أجل  من  منه،)

 2.85 املاشية وسقي مساحة) وإلواء)

بركي) حسان  السيد  لفائدة  هكتالا 

والسيدة حفيظة الراضول،)الحاملين)

 XA20301(لبطاقتي التعريف الوطنية

.R112836(و

125

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (17 بتاليخ) (2022/1797

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

عقد) ذي  العطشان  ديول  املسمى 

 174 ص) (128 بعدد) ض  شراء)

عزابة،) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء) إقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (8 تاليخ) من 

18)نوف 3ر)2022)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتالا لفائدة السيد بويزة) (4.9723

لبطاقة) الحامل  معه  ومن  مح د 

.CB33237(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5732)بتاليخ)18)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

ض) بنظير  مفالسة  عقد  ذي  ويقول 

بعدد)19)ص)882)املتواجد بالج اعة)

الترابية عين اللوح،)دائرة أزلو،)إقليم)

نوف 3ر) (8 تاليخ) من  ابتداء) إفران،)

 2022 نوف 3ر) (18 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

املاشية) وإلواء) املنزلي  االستع ال 

هكتالا) (3.2653 مساحة) وسقي 

حسن،) بويسان  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA20209
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاليخ) (2022/5723

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى دير نقسو ذي الرسم العقالي)

عدد)41/64517)املتواجد بالج اعة)

الترابية تازوطة،)دائرة صفرو،)إقليم)

نوف 3ر) (8 تاليخ) من  ابتداء) صفرو،)

 2022 نوف 3ر) (18 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

سقي مساحة)5.0279)هكتالا لفائدة)

السيد الوزاني الطيبي عبد الجبال،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB38283
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاليخ) (2022/5726

العقالين) على  الذي سيجرى  (2022

ذي) الكحل  سهب  فدان  املس يين 

عقد صدقة ض بعدد)166)ص)865و)))

 365 388ص) بعدد) ض  عقد شراء)

املتواجدين بالج اعة الترابية عزابة،)

ابتداء) إقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (8 تاليخ) من 

18)نوف 3ر)2022)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

3.9791)هكتالا لفائدة السيد باقس)

لبطاقة) الحامل  معه،) ومن  يونس 

.CB42702(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاليخ) (2022/5740

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  تكنيت  فدان  املسمى 

وفدان) (41/45187 عدد) العقالي 

عدد) العقالي  الرسم  دي  تيديوى،)

بالج اعة) املتواجد  (81/85190

الترابية العنوصر،)دائرة صفرو إقليم)

نوف 3ر) (8 تاليخ) من  ابتداء) صفرو،)

 2022 نوف 3ر) (18 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)1.2810)هكتالا لفائدة)

الحامل) الحسن  بوعلوش  السيد 

.CB96744(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5731)بتاليخ)18)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

 41/64575 عدد) (1 الغول) حفرة 

دي الرسم العقالي عدد) والسحيرة،)

ذي) (1 الغول) وحفرة  (81/59260

عدد81/63183  العقالي  الرسم 
ذي الرسم العقالي) (2 وحفرة الغول)

عدد)41/56750)املتواجد بالج اعة)

دائرة صفرو إقليم) الترابية تازوطة،)

نوف 3ر) (8 تاليخ) من  ابتداء) صفرو،)

 2022 نوف 3ر) (18 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

املاشية) وإلواء) املنزلي  االستع ال 

هكتالات) (8.2930 مساحة) وسقي 

لفائدة السيد البوص س يرة الحامل)

.E525151(لبطاقة التعريف الوطنية

131
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (18 بتاليخ) (2022/1801

العقالين) على  الذي سيجرى  (2022

املس يين ت الت ذي الرسم العقالي)

ذي) (8 والخير) عدد81/80501)

 41/40785 عدد) العقالي  الرسم 

الترابية) بالج اعة  املتواجدين 

إقليم) صفرو،) دائرة  العنوصر،)

نوف 3ر) (8 تاليخ) من  ابتداء) صفرو،)

 2022 نوف 3ر) (18 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)2.2075)هكتالا لفائدة)

السيد زهروني سهيد،)الحامل لبطاقة)

.C18156(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (17 بتاليخ) (2022/1798

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى فضل هللا ذي الرسم العقالي)

بالج اعة) املتواجد  عدد41/13427)

دائر) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) إقليم صفرو،) إي وزال كندل،)

 18 08/11/2022)إلى غاية) من تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 نوف 3ر)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

بواكر) السيد  لفائدة  هكتالا  (1.03

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسين،)

.C91182(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5729)بتاليخ)18)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

مصرة عزوز ب ي ط ذي عقد هبة ض)

املتواجد بالج اعة) (63 55ص) بعدد)

الترابية اغبالو،)أقولال،)دائرة اغبالو)

اقولال،)دائرة صفرو،)إقليم صفرو،)

إلى) (08/11/2022 تاليخ) من  ابتداء)

غاية)18)نوف 3ر)2022)بحث علني في)

شأن مشروع التر يص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستع ال)

املنزلي وإلواء)املاشية و سقي مساحة)

السيد) لفائدة  هكتالا  (3.4071

لبطاقة) الحامل  مح د،) الحادقي 

.CB11724(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (25 بتاليخ) (2022/5793

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى فدان بير الشالف ذي موجب)

املتواجد) (110 بعدد) ض  تصرف 

عالل) سيدي  الترابية  بالج اعة 

إقليم) الخ يسات،) دائرة  املصدل،)

 18 تاليخ) من  ابتداء) الخ يسات،)

نوف 3ر) (23 غاية) إلى  (2022 نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

التر يص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتالا) (1.81 من أجل سقي مساحة)

لفائدة السيد الكبير اهادي،)الحامل)

.X131858(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (26 بتاليخ) (2022/5798

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى اوعجاجا ذي الرسم العقالي)

بالج اعة) املتواجد  (74/576 عدد)

إقليم) بوملان،) دائرة  كيكو،) الترابية 

18)نوف 3ر) تاليخ) من  ابتداء) بوملان،)

 2022 نوف 3ر) (23 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)2.5161)هكتالا))لفائدة)

السيد اوجيل سعيد الحامل لبطاقة)

.CB62818(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5801)بتاليخ)26)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  تبلياموت ذي عقد شراء)

الترابية) بالج اعة  املتواجد  (117

إقليم) قيادة ت حضيت،) ت حضيت،)

18)نوف 3ر) تاليخ) من  ابتداء) افران،)

 2022 نوف 3ر) (25 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)1.3897)هكتالا))لفائدة)

لبطاقة) الحامل  بدل  هبدوس  السيد 

.G388838(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5762)بتاليخ)25)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

ض ن) شراء) عقد  ذي  ضرضولة 

املتواجد) (427 صحفية) (595 بعدد)

قيادة) بالج اعة الترابية ت حضيت،)

ابتداء) افران،) إقليم  تي حضيت،)

إلى غاية) (2022 18)نوف 3ر) من تاليخ)

25)نوف 3ر)2022)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل االستع ال املنزلي)

 0.39 املاشية وسقي مساحة) والواء)

هكتالا))لفائدة السيد الزياني االدلي�سي)

لبطاقة) الحامل  القادل  عبد  �سي 

.DA36794(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (26 بتاليخ) (2022/5794

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

العقالي) الرسم  ذي  ملغالة  املسمى 

املتواجد) (59/111613 عدد)

الج عة،) عين  الترابية  بالج اعة 

مكناس،) إقليم  عرمة،) عين  دائرة 

 2022 18)نوف 3ر) تاليخ) من  ابتداء)

إلى غاية)18)نوف 3ر)2022)بحث علني)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) ( هكتالا) (0.6126 مساحة)

السيد ح يوي عبد الص د الحامل)

.D712658(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5807)بتاليخ)26)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

كصطوديو ذي الرسم العقالي عدد)

املتواجد بالج اعة الترابية) (K/3751

ب كناس،)امللحقة اإلدالية)18،)إقليم)

18)نوف 3ر) ابتداء)من تاليخ) مكناس،)

 2022 نوف 3ر) (23 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

سقي مساحة)0.1088)هكتالا))لفائدة)

السيد صغيري  الد الحامل لبطاقة)

.D388922(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5797)بتاليخ)26)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

بوصليليح ذي الرسم العقالي عدد)

بالج اعة) املتواجد  (59/111570

عين) دائرة  الج عة،) عين  الترابية 

من) ابتداء) مكناس،) إقليم  عرمة،)

غاية إلى  (2022 18)نوف 3ر)  تاليخ)

23)نوف 3ر)2022)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

0.85)هكتالا))لفائدة السيد بوساللح)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بنعي�سى 

.D800263(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (26 بتاليخ) (2022/5796

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى عدوية)6)ذي الرسم العقالي)

عدد)05/87139)املتواجد بالج اعة)

الترابية ايت والل،)دائرة عين عرمة،)

تاليخ) من  ابتداء) مكناس،) إقليم 

18)نوف 3ر)2022)إلى غاية)23)نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

منه،)من أجل سقي مساحة)8)هكتالا))

لفائدة السيد نشيد عث ان ومن معه)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C825385

142

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (26 بتاليخ) (2022/5795

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

املسمى عزي ذي الرسم العقالي عدد)

بالج اعة) املتواجد  (05/152647

الترابية مجاط،)قيادة مجاط،)إقليم)

18)نوف 3ر) ابتداء)من تاليخ) مكناس،)

 2022 نوف 3ر) (23 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)8)هكتالا))لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  ج ال  ايساعدي 

.D10937(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5817)بتاليخ)27)أكتوار)2022 

الذي سيجرى على العقالين املس يين)

العقالي عدد) الرسم  ذي  (01 باسو)

الرسم) ذي  (02 وااسو) (27/39713

املتواجدين) (27/39712 العقالي)

دائرة) الح ام،) الترابية  بالج اعة 

من) ابتداء) إقليم  نيفرة،) أكل وس،)

 28 إلى غاية) (2022 15)نوف 3ر) تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 نوف 3ر)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل االستع ال املنزلي)

 7 مساحة) وسقي  املاشية  والواء)

لفائدة السيد ح ودو مح د) ( هكتالا)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D8318
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (27 بتاليخ) (2022/5818

العقالين) على  الذي سيجرى  (2022

شراء) عقد  ذي  اعرقوب  املس يين 

ذي) واوغانيم  (856 بعدد) ض ن 

بعدد) ض ن  مخالجة  عقد  نسخة 

الترابية) بالج اعة  املتواجد  ( (385

إقليم) قيادة ت حضيت،) ت حضيت،)

15)نوف 3ر) تاليخ) من  ابتداء) افران،)

 2022 نوف 3ر) (26 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

املاشية) والواء) املنزلي  االستع ال 

هكتالا)) (4.1771 مساحة) وسقي 

لفائدة السيد الزياني امبالك الحامل)

.DA69639(لبطاقة التعريف الوطنية

145

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5819)بتاليخ)27)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

ض) شراء) عقد  ذي  النويضر  فدان 

موضوع ملكية) (351 ص) (358 بعدد)

املتواجد) (231 ص) (238 بعدد) ض 

الجوهرة،) عين  الترابية  بالج اعة 

الخ يسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

ابتداء)من تاليخ)17)نوف 3ر)2022)إلى)

غاية)21)نوف 3ر)2022)بحث علني في)

شأن مشروع التر يص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستع ال)

املنزلي وسقي مساحة)0.7116)هكتالا))

لفائدة السيد مصطفى امال والسيد)

ياسين امال الحاملين لبطاقة التعريف)

.A430712(و(A270546(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (27 بتاليخ) (2022/5816

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

الرسم) ذي  بودليس  املسمى 

املتواجد) (81/19838 عدد) العقالي 

عبد) سيدي  الترابية  بالج اعة 

الرزاق،)دائرة الرزاق،)دائرة تيفلت،)

تاليخ) من  ابتداء) الخ يسات  إقليم 

15)نوف 3ر)2022)إلى غاية)28)نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

التر يص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 0.8815 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتالا))لفائدة السيد مصطفى  دي)

لبطاقة) الحامل  لفيق  لبنى  والسيدة 

و) (AB131058 الوطنية) التعريف 

.AB286316
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

أكتوار) (28 بتاليخ) (2022/5781

العقال) على  سيجرى  الذي  (2022

80-2)ب ذي عقد بيع) املسمى املنتزه)

قطعة ألضية محرلة بتاليخ)30)يونيو)

املتواجد بالج اعة) (2020 يوليو) (6 و)

اإلدالية) امللحق  شرالدة،) الترابية 

من تاليخ) ابتداء) إقليم فاس،) تغات،)

11)نوف 3ر)2022)إلى غاية)21)نوف 3ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

التر يص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

املؤسسة) مرافق  تزويد  أجل  من 

 STE GROUPE لفائدة شركة) باملاء)

في) (SCOLAIRE DILIGENCE PRIVE

شخص م ثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدلته  قرال  ب وجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)

2022/5776)بتاليخ)28)أكتوار)2022 

املسمى) العقال  على  سيجرى  الذي 

عوينة الحية الكوشت ذي عقد شراء)

املتواجد) (153 ص) (106 بعدد) ض 

السبع) ايت  الترابية  بالج اعة 

إقليم) دائرة اي وزال كندل،) لجروف،)

11)نوف 3ر) تاليخ) من  ابتداء) صفرو،)

 2022 نوف 3ر) (21 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) ( هكتالا) (0.32 سقي مساحة)

السيد مخلوفي مي ون الحامل لبطاقة)

.DD800609(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5830

 بتاليخ)28)أكتوار))2022)الذي سيجرى

على العقال املسمى فدان السوق ذي)

(،291 228)ص) عقد شراء)ض بعدد)

كيكو،) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

ابتداء) بوملان،) إقليم  بوملان،) دائرة 

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (16 من تاليخ)

في) علني  بحث  (،2022 نوف 3ر) (25

شأن مشروع التر يص بإنجاز ثقب)

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

مساحة)0.9703)هكتال لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  هاشم  بوسالمي 

.CB55566(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5812

 بتاليخ)27)أكتوار))2022)الذي سيجرى

على العقال املسمى الغرااوي)3)ذي الرسم)

املتواجد) (،16/47440 عدد) العقالي 

الجوهرة، عين  الترابية   بالج اعة 

الخ يسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

 2022 نوف 3ر) (15 تاليخ) من  ابتداء)

بحث) (،2022 نوف 3ر) (28 غاية) إلى 

التر يص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)3)هكتال لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  مح د  بوح وش 

.A753995(التعريف الوطنية

151

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5828

 بتاليخ)28)أكتوار))2022)الذي سيجرى

على العقال املسمى ضيعة)8)ذي الرسم)

املتواجد) (،16/56226 عدد) العقالي 

 بالج اعة الترابية ايت علي اولحسن،

الخ يسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

ابتداء)من تاليخ)16)نوف 3ر)2022)إلى)

بحث علني) (،2022 نوف 3ر) (25 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

مساحة)5.1260)هكتال لفائدة السيد)

بناني مح د الحامل لبطاقة التعريف)

.A116747(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5828

 بتاليخ)28)أكتوار))2022)الذي سيجرى

على العقال املسمى واد الرااح)5)ذي الرسم)

املتواجد) (،81/19073 عدد) العقالي 

دائرة) بالج اعة الترابية عين الجوهرة،)

من) ابتداء) الخ يسات،) إقليم  تيفلت،)

 25 إلى غاية) (2022 نوف 3ر)  16 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (،2022 نوف 3ر)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتال لفائدة السيد البالج) (1.5282

التعريف) لبطاقة  الحامل  اشرف 

.AB529718(الوطنية

153

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5825

 بتاليخ)28)أكتوار))2022)الذي سيجرى

عين) لاس  املسمى  العقال  على 

عدد) العقالي  الرسم  ذي  بلفقيرة س 

بالج اعة) املتواجد  (،81/11251

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاليخ) من  ابتداء) الخ يسات،) إقليم 

16)نوف 3ر)2022)إلى غاية)25)نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

 1 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

انوال) بوكديرة  السيد  لفائدة  هكتال 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB260693
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5826

 بتاليخ)28)أكتوار))2022)الذي سيجرى

ذي) اس اعيلية  املسمى  العقال  على 

املتواجد) (،81/8 الرسم العقالي عدد)

الجوهرة،) عين  الترابية  بالج اعة 

الخ يسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

ابتداء)من تاليخ)16)نوف 3ر)2022)إلى)

بحث علني) (،2022 نوف 3ر) (25 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

السيد) لفائدة  هكتالات  (2 مساحة)

أوادة ك ال الحامل لبطاقة التعريف)

.AB248792(الوطنية
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عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21974

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5831

الذي) (2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

سيجرى على القطعة األلضية الكائنة)

تفراوت) لحسن  علي  ايت  ب زالع 

 318 بعدد) ض  شراء) عقود  ذات 

588)موضوع نظير ثبوت الاثة) وعدد)

وعقد شراء) (85 بعدد) وفريضة ض 

املتواجدة) (، 182)ص)272) ض بعدد)

امداز) سكولة  الترابية  بالج اعة 

ابتداء) بوملان،) إقليم  بوملان،) دائرة 

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (21 من تاليخ)

في) علني  بحث  (،2022 نوف 3ر) (30

شأن مشروع التر يص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستع ال)

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإلواء)

السيد) لفائدة  هكتالات  (4.7760

الحامل) معه  ومن  هشام  امهاوش 

.CB152538(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5821

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

دومين) املسمى  العقال  على  سيجرى 

سبع عيون ذي الرسم العقالي عدد)

K/73)املتواجد بالج اعة الترابية دال)

ام السلطان دائرة عين عرمة،)إقليم)

16)نوف 3ر) مكناس،)ابتداء)من تاليخ)

(،2022 نوف 3ر) (25 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتالات  (5 مساحة) سقي 

 STE JNANE AL KHAYRATE(شركة

في شخص م ثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5753

الذي) (2022 أكتوار) (20 بتاليخ)

سيجرى على العقال املسمى هالل)35 

 07/89348 ذي شهادة امللكية عدد)

عين) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

الشقف باشوية عين الشقف،)إقليم)

 7 تاليخ) من  ابتداء) يعقوب،) موالي 

نوف 3ر) (16 غاية) إلى  (2022 نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

املنزلي) االستع ال  أجل  من  منه،)

لفائدة) هكتالات  (5 مساحة) وسقي 

معه) ومن  لشيد  الطويلع  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C759619
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5822

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

سيجرى على العقال املسمى األم ذي)

 67/15316 عدد) العقالي  الرسم 

املتواجد بالج اعة الترابية آيت حرز)

إقليم) تاوجدات،) عين  دائرة  هللا،)

الحاجب،)ابتداء)من تاليخ)15)نوف 3ر)

(،2022 نوف 3ر) (28 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتال) (16.1036 أجل سقي مساحة)

لفائدة السيد اليندوزي عبد العزيز)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z174745
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5811

الذي) (2022 أكتوار) (26 بتاليخ)

ايت) املسمى  العقال  على  سيجرى 
العقالي) الرسم  ذي  (1296 عقة)

عدد)67/14905)املتواجد بالج اعة)

الترابية بطيط دائرة عين تاوجدات،)

 18 ابتداء)من تاليخ) إقليم الحاجب،)

نوف 3ر) (28 غاية) إلى  (2022 نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

منه،)من أجل سقي مساحة)0.3608 

مصباحي) السيدين  لفائدة  هكتال 

املهدي) وانجلون  مح د  ع راني 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.CD128457(ولقم(CD371788
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5769
بتاليخ)28)أكتوار)2022)الذي سيجرى)

على العقال املسمى بير والزيز موضوع)

شهادة امللكية عدد)K/2576)وسانت)

بيير)SAINT PIERRE)موضوع شهادة)

شهادة) ذي  (K/6967 عدد) امللكية 

عقد) وذي  (2022/99 عدد) إدالية 

اتفاق على إجراء)قس ة مصادق عليه)

بالج اعة املتواجد  (2019/02/06 

إقليم) الترابية إقدال دائرة الحاجب،)

الحاجب،)ابتداء)من تاليخ)15)نوف 3ر)

(،2022 نوف 3ر) (28 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتالات  (8 مساحة) سقي 

لبطاقة) الحامل  لشيد  حمي  السيد 

.PY813263(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5832

الذي) (2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

عي�سى) املسمى  العقال  على  سيجرى 

ذي الرسم العقالي عدد)67/17632 

 املتواجد بالج اعة الترابية تامشاشاط

دائرة أكولاي،)إقليم الحاجب،)ابتداء)

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (21 من تاليخ)

30)نوف 3ر)2022،)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هشام) السيد  لفائدة  هكتال  (1.47

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D635880(الوطنية

162

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5833

الذي) (2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

سيجرى على العقال املسمى هرموش)

 37/12935 امللكية عدد) ذي شهادة 

مزلاوة الترابية  بالج اعة   املتواجد 

ابتداء) تاونات،) إقليم  تاونات،) دائرة 

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (21 من تاليخ)

30)نوف 3ر)2022،)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل االستع ال املنزلي)

لفائدة السيد اس ال ادليس الحامل)

.L388808(لبطاقة التعريف الوطنية

163



21975 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/1686

الذي) (2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

 سيجرى على العقال املسمى احيزون)1

ذي الرسم العقالي عدد)05/77532 

املتواجد بالج اعة الترابية سبع عيون)

باشوية سبع عيون،)إقليم الحاجب،)

ابتداء)من تاليخ)21)نوف 3ر)2022)إلى)

بحث علني) (،2022 نوف 3ر) (30 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكتالات  (2 مساحة)

لبطاقة) الحامل  بوج عة  الخواخي 

.D22086(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني

وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5829

الذي) (2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

 1 سعيد) املسمى  العقال  على  سيجرى 

 05/68818 عدد) العقالي  الرسم  ذي 

لقصير الترابية  بالج اعة   املتواجد 

دائرة عين تاوجدات،)إقليم الحاجب،)

ابتداء)من تاليخ)21)نوف 3ر)2022)إلى)

بحث علني) (،2022 نوف 3ر) (30 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

1)هكتال لفائدة وهابي عادل) مساحة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.C953221(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/1709

الذي) (2022 نوف 3ر) فاتح  بتاليخ 

سيجرى على العقال املسمى اللعبي)1-2 

ذي الرسم العقالي عدد)67/21247 

عين) الترابية  بالج اعة  املتواجد 

تاوجدات،) عين  باشوية  تاوجدات 

 21 ابتداء)من تاليخ) إقليم الحاجب،)

نوف 3ر) (30 غاية) إلى  (2022 نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

املنزلي) االستع ال  أجل  من  منه،)

هكتالات) (2.0883 مساحة) وسقي 

لشيد) املنصولي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D613088
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5779

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

بالد) املسمى  العقال  على  سيجرى 

ذي الرسم العقالي عدد) (1 الجياللي)

بالج اعة) املتواجد  (67/25670

الترابية ايت بولزين دائرة الحاجب،)

 18 ابتداء)من تاليخ) إقليم الحاجب،)

نوف 3ر) (28 غاية) إلى  (2022 نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

مر�سي) السيدين  لفائدة  هكتالات 

مح د وعبد الجليلي مح د الحاملين)

 D382905(لبطاقة التعريف الوطنية

.U54587(ولقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5773

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

ايت) املسمى  العقال  على  سيجرى 

ذي الرسم العقالي) (587 ح�سي وعلي)

املتواجد بالج اعة) (05/67492 عدد)

عين) دائرة  بوايدمان  ايت  الترابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى غاية) (2022 نوف 3ر) (18 من تاليخ)

28)نوف 3ر)2022،)بحث علني في شأن)

مشروع التر يص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

القي�سي) السيد  لفائدة  هكتالات  (8

التعريف) لبطاقة  الحامل  الخ ال 

.D866802(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5774

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

ملك) املسمى  العقال  على  سيجرى 

الدولة القطعة لقم)1)موضوع الرسم)

العقالي عدد)K/12623)ذي اتفاقية)

لقم) مشروع  الدولة  مع  شراكة 

الترابية) بالج اعة  املتواجد  (13186

إقليم) تاوجدات،) عين  دائرة  بطيط 

الحاجب،)ابتداء)من تاليخ)18)نوف 3ر)

(،2022 نوف 3ر) (28 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)1.2703)هكتال لفائدة)

 STE VERGER D’OLIVE شركة)

SARL AU)في شخص م ثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5771

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

تنيزة) املسمى  العقال  على  سيجرى 

عدد إدالية  شهادة  ذي   الكبيرة 

 2021-16)املتواجد بالج اعة الترابية)

تاوجدات،) عين  دائرة  حرز هللا  ايت 

تاليخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

 18)نوف 3ر)2022)إلى غاية)28)نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

املنزلي) االستع ال  أجل  من  منه،)

مساحة) وسقي  املاشية   وإلواء)

اومجين) السيد  لفائدة  هكتالات  (5

التعريف) لبطاقة  الحامل  سلي ان 

.D37244(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5770

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

سيدي) املسمى  العقال  على  سيجرى 

عدد) العقالي  الرسم  ذي  عي�سى 

املتواجد بالج اعة الترابية) (K/3569

إقدال دائرة الحاجب،)إقليم الحاجب،)

ابتداء)من تاليخ)18)نوف 3ر)2022)إلى)

غاية)28)نوف 3ر)2022،)بحث علني في)

شأن مشروع التر يص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستع ال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإلواء)

اعبيش) السيد  لفائدة  هكتالات  (5

التعريف) لبطاقة  الحامل  حكيم 

.D611937(الوطنية

171



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022)الجريدة الرسمية   21976

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5772

الذي) (2022 أكتوار) (28 بتاليخ)

ايت) املسمى  العقال  على  سيجرى 

العقالي عدد) الرسم  ذي  (1 ماموش)

بالج اعة) املتواجد  (59/13232

الترابية سبت جحجوح دائرة أكولاي،)

تاليخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

 18)نوف 3ر)2022)إلى غاية)28)نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  التر يص 

املنزلي) االستع ال  أجل  من  منه،)

 5 مساحة) وسقي  املاشية  وإلواء)

هكتالات لفائدة السيد ايت ماموش)

التعريف) لبطاقة  الحامل  س اعيل 

.D691676(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/1856
 بتاليخ)18)أكتوار)2022)الذي سيجرى

22ET23-S. املسمى) العقال  على 
العقالي) الرسم  موضوع  (ETAT11

عدد)59/77698)ذي عقد كراء)ض ن)

املتواجد) (128 صحيفة) (168 بعدد)

 2 اإلدالية) امللحقة  مكناس  ببلدية 

تاليخ من  ابتداء) مكناس،)  إقليم 

 7)نوف 3ر)2022)إلى غاية)16)نوف 3ر)

بحث علني في شأن مشروع) (،2022

التر يص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

)غسل) صناعية) أغراض  أجل  من 

باملاء)) مسبحين  وتزويد  السيالات 

 GRAND TRAVAUX لفائدة شركة)

م ثلها) شخص  في  (AMARA SARL

القانوني.

173

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5737

الذي) (2022 أكتوار) (19 بتاليخ)

اح ري) املسمى  العقال  على  سيجرى 

ض ن بعدد) تسكالت ذي عقد شراء)

بالج اعة) املتواجد  (90 صحيفة) (88

إقليم) تزكيت،) قيادة  تزكيت  الترابية 

نوف 3ر) (7 تاليخ) من  ابتداء) افران،)

(،2022 نوف 3ر) (18 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشروع التر يص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

مساحة) وسقي  املنزلي  االستع ال 

السيد) لفائدة  هكتالات  (1.8886

لبطاقة) الحامل  مح د  اشويطر 

.C96659(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرال

افتتاح البحث العلني
وكالة مدير  أصدله  قرال   ب وجب 

 الحوض املائي لسبو لقم ح.ج)2022/5738

الذي) (2022 أكتوار) (19 بتاليخ)

سيجرى على العقالين املس يين هشام)

وملك سعيد ذي الرس ين العقاليين)

16/88312)و)16/88896)املتواجدين)

بالج اعة الترابية ايت علي اولحسن)

الخ يسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) (2022 نوف 3ر) (7 من تاليخ) ابتداء)

بحث علني) (،2022 نوف 3ر) (18 غاية)

بإنجاز) التر يص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

مساحة)8.33)هكتالات لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  االله  عبد  بناني 

.A700076(التعريف الوطنية
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21977 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21978  



21979 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21980  



21981 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

182



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21982  

1



21983 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

مشروع

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير االقتصاد والمالية ومدير أمالك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

176



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21984  

177



21985 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

178



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21986  

179



21987 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

180



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21988  

183



21989 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21990  



21991 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21992  



21993 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21994  



21995 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21996  



21997 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

184



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية21998  



21999 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير االقتصاد والمالية ومدير أمالك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

185



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22000  

186



22001 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

:



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22002  

187

املادة الثانية : ينشر مشروع القرار بالجريدة الرسمية.



22003 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

:



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22004  

188

املادة الثانية. - يفوض حق نزع امللكية إلى شركة امانديس.

املادة الثالثة. - ينشر مشروع القرار بالجريدة الرسمية.



22005 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

عدد 5743
23

23
ضائية واإلدارية(

والق



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22006  

ع هذا القرار. شرو
رية  بتنفيذ وتتبع م ت العقا

ت والعمليا
صالحنا في املمتلكا

ث. - يعهد مل
ل الثال

ص
الف

189



22007 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

عدد 5743
23

23
ضائية واإلدارية(

والق



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22008  

ع هذا القرار. شرو
رية  بتنفيذ وتتبع م ت العقا

ت والعمليا
صالحنا في املمتلكا

ث. - يعهد مل
ل الثال

ص
الف
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22009 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

ضائية واإلدارية(
والق



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22010  



22011 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

ع هذا القرار. شرو
رية  بتنفيذ وتتبع م ت العقا

ت والعمليا
صالحنا في املمتلكا

ث. - يعهد مل
ل الثال

ص
الف

191



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22012  

ضائية واإلدارية(
والق



22013 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22014  

ع هذا القرار. شرو
رية  بتنفيذ وتتبع م ت العقا

ت والعمليا
صالحنا في املمتلكا

ث. - يعهد مل
ل الثال

ص
الف

192



22015 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

ضائية واإلدارية(
والق



عدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) الجريدة الرسمية22016  



22017 الجريدة الرسميةعدد)5743 - 28)لايع ار ر)1888 )23)نوف 3ر)2022) 

ع هذا القرار. شرو
رية  بتنفيذ وتتبع م ت العقا

ت والعمليا
صالحنا في املمتلكا

ث. - يعهد مل
ل الثال

ص
الف
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