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 ...................................................................................... STE QUALITY-PECHE22559

 ................................................................................. ISTIFADA IMMOBILIER 22559

 ............................................................................... STE MISTER B KLEMENT22559

 ....................................................................................STE HARFOUNE CARS22520

 .................................................................................... HM GROUP  SARL AU22520

 ..................................................................... «Sté« DOMAINE TARMASSIN22520

 ...................................................ETUDE ET CONCEPTION DU SUD 22520شركة

 ....................................................................Société BOUMON PROD 22520شركة

 ....................................................................................................BORJ DLALAT22520

 .................................................................. STE CONTRACTUELLE AMANA22525

 ............................................................................... AGACHILL SURF HOUSE22525

 ................ AFRICA TRANSPORT ET LOGISTIQUE SOLUTIONS A.T.L.S22525

 ..........................................................................STE CHABDEL LOGISTIQUE22525

 .............................................................................................TVB TRANS 22525شركة

 ......................... -KB GESTION TOURISTIQUE DU LITTORAL – KBGTL22525

 ...................................................................................................... INFRASTRU22525



صفحة صفحة

عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22026  

 ...................................................................................... societe EXCEL AUTO22522

 .......................................................................... CGR AUTOMOTIVE « 22522شركة

 ................................................................................... STE ANIAAMA SOUSS22522

22522» شتوكة دي30ودوي»............................................................................................ 

22522ايت ماتن كار......................................................................................................... 

 ............................................................................................. SAFIA LOGISTICS22522

 ............................................................................... STE PLANETE CAROUBE22522

22522شركة ك ب فروي................................................................................................ 

 ................................................................. ITKANE PROCONSTRUCTIONS2252(

 ........................................................................................GLOBE ELEVATORS 2252(

 ....................................... BUSINESS INTELLIGENCE INNOVATION2252شركة(

 .......................................................................................................... TOM BHB2252(

 ...................................................................SOUSS PRESTATION SERVICES 2252(

 ....................................................................................................SISSAN D’OR 2252(

 ...................................................................................................SERVIMARINE2252(

)2252شركة س.ت فروي............................................................................................... 

)2252شــركة لورزوت ش.م.م. ش.و............................................................................... 

22524شركة درعة بروجي............................................................................................... 

 ...............................................................................  DAMANE COLIS  22524شـــــــركــــة

 ........................................................................ SOCIETE DAMAN TIK- SARL22524

22524شركة أليكت3كليم.................................................................................................. 

 ............................................................................ STE AGNI FISCALITE SARL22524

 ........................ AFRICAIN DISTRIBUTION HYDRAULIQUE SARL 22524شركة

22524شركة كام ترانس.................................................................................................. 

22525شركة بريفمار....................................................................................................... 

 ............................................................................................................. H-FARM22525

 ..............................................................................AUTO ECOLE LAAOUINA22525

 ........................................................................................GOUD TRANS SARL22525

 ............................................................................................. ANIR BOIS  22525شركة

 ................................................................................... WAVEGO MOROCCO22525

 ...........................................................................................STE CH.A.Y TRANS22526

 .................................................................................................SOJOTRA 22526شركة

 ........................................ SOCIETE GENERAL WORK PRODUCTS  SARL22526

 ..............................................................................................AOUZI LKHAWA22526

 ..........................................................................................SOCIETE APOGAM22526

 ..........................................................................SOCIETE MANARAT SOUSS22526

 ............................................................................ SOCIETE TOSMAN IMMO22527

 .............................................................................................BH HEALTHCARE22527

 .......................................................................STE BEST OFFICE BRANDING22527

 ................................................................. SMART FLOW TECHNOLOGIES22527

 ..............................................................BOULANGERIE PATISSERIE TIGLIT22527

 .......................................................La SOCIETE MULTI SERVICES ASSAKR22527

 ................................................................................................................ « CH2«22528

 ............................................................................................ «FERCAL METAL«22528

 .................................................................................................  « RIMA STAR «22528

 ............................................................................................... « SOCOUSPAT «22528

 ............................................................................................... « SOCOUSPAT «22528

 ............................................................................. LES MOULINS FEJJALINE  22529

 ............................................................................... LES MOULINS FEJJALINE22529

 ............................................................................« LES MOULINS LAHLAL « 22529

 ........................................................................................STE TRANS CHAMLI22529
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 ........................................................................................ AIT BEN OUN SARL22529
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 .............................................................................. H.A RAPIDE TRANSPORT22529

 ....................................................................................... Dualcontrol services225(0

 .................................................................................TEAM HACHIMI SPORT225(0

 ..........................................................................................SERVICE IMM PRO225(0

 .............................................................................................PALOMA CHAUX225(0
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 ................................................................SOCIETE AGRICOLE MERIDIONE225(5

.................................................................................................................. M.K.D225(5

 .....................................................................................TEMYAS ASSURANCE225(2

 ......................................................................................TEMYAS ASSERANCE225(2

 .................. INSTITUT MESTI D›INFORMATIQUE ET GESTION PRIVEE225(2

 INSTITUT FIRST ACADEMY POUR LA FORMATION  

 .............................................................PROFESSIONNELLE PRIVEE225(2

 .................. INSTITUT MESTI D›INFORMATIQUE ET GESTION PRIVEE225(2
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 .................. INSTITUT MESTI D›INFORMATIQUE ET GESTION PRIVEE225((

 INSTITUT FIRST ACADEMY POUR LA FORMATION

 .............................................................PROFESSIONNELLE PRIVEE225((

 INSTITUT FIRST ACADEMY POUR LA FORMATION

 .............................................................PROFESSIONNELLE PRIVEE225((

 ...............................................................................................................MC3GC225((

 ............................................................................................................ ))225يونس تيك
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 ............................................................................................M.K.R ECLAIRAGE225(4
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 ......................................................ZE AGENCY COMMUNICATION SARL225(5

CYCLO TRAITEUR KECH225(5 سيكلو ممون كش.................................................. 

 ........................................................................................ KAMS IMMOBILIER225(6

 .......................................................................STE JENFI TRAVAUX SARL AU225(6

 .....................................................................................THE TOUCH AGENCY225(6

 .......................................................................................... NJ TECH TRADING225(7

 ...........................................................................................ORIENT TRADING225(7

 ......................................................................UNIVERS PREVENTION CASA225(7

 ................................................................................ DREVET DISTRIBUTION225(7

 ..................................................................................B.S PRESSING SARL AU225(8

 ....................................................................................................... TRAVASLIM225(8

 ....................................................................................... VGUE CAFE NADOR225(8

 .................................................................................BENKHEDDA SERVICES225(9

 .................................................................................BENKHEDDA SERVICES225(9

 .......................................................................PAPETERIE EL MOUTANABBI225(9
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 .................................................PIKES PEAK COMMUNICATION STUDIO22540

 .................................................PIKES PEAK COMMUNICATION STUDIO22540

 ...............................................................................................ACTIV TRAVAUX22540

 ............................................................................................................SOLCOM22540

 ...........................................................................................TRANS MARHABA22545

 ...........................................................................................TRANS MARHABA22545

 ........................................................................................................STAR TRAN22545

 ........................................................................................................STAR TRAN22545

 ........................................................................................................STAR TRAN22545

 ................................ SOCIETE CHAIMAE DES TRAVAUX D’ELECTRICITE22545

 ............................................................................................PLAY SOLUTIONS22542

 .......................................................................................................... 22542سامي راكب

 ................................................................................................CEDIALIM SARL22542

 ................................................................................................PERLATINO FES22542

 ................................................................................................PERLATINO FES22542

 .................................................................................................. MED SOZ BTP2254(

 .............................................................................................PROVILLE IMMO2254(

 ...............................................................................................MKS ALBARAKA2254(

 ................................................................................................ QUICK RESEAU22544

 ..................................................................................ZAYED GARDIENNAGE22544

 ...........................................STE DERKOUCH DE MODE ET D ELEGANCE22544

 .............................................................................................................APELTEC22544

 ................................................................................................BRH AGRICOLE22545

 ................................................................................OASIS OUED EDDAHAB22545

 ......................................................................................... STOKVIS MOTORS22546

 ....................................................................................STOKVIS INDUSTRIES22546

 ........................................................................................................... OD EXPO22546

 ............................................................................................ STOKVIS ENGINS22546

 ............................................................................ STOKVIS NORD AFRIQUE22546

 ............................................................................................ STOKVIS RENTAL22547

 ..........................................................................................................LIWI COM22547

 ...................................................................................................MAIN BRIDGE22547

22547سكاوينا طرانس ماروك........................................................................................ 

 ................................................................................................................ BJORN22548

22548يوست3 طرانس....................................................................................................... 

 .............................................................................................................PTI COM22548

 ......................................................................................EL BAROUDI COLOR22549

 ....................................................................................L›Fehri Developement22549

 ....................................................................................... VANGUARD INVEST22549
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 .............................................................................................. taqnourt travaux22549

 ...........................................................................................STE N CLEAN PRO22550

 ..............................................................................................STE PARA-RELAX22550

 ............................................................................................ TOP GIFTS - SARL22550

 ................................................................KC HIGH QUALITY DISINFECTIO22550

 ......................................................................WONDERLAND PROPERTIES22555

 ..................................................................................................STOKVIS AGRI22555

 ...................................................................................................EMIB MAROC22555

 ................................................................. CORPORATE INTERMEDIARIOS22555

 .................................................................................................TANSIFT LAND22552

 ......................................................................................................ARGOUMAY22552

 ............................................................................................ZAIMAR GROUPE22552

 ...................................................................................... MODERN MOBILITY22552

 .................................................................................................. 22552املعتمد ابن عباد

 .............................................................................................JARED FERRAILLE2255(

)2255بدفيزوري.............................................................................................................. 

 ....................................................................................... SARL AU 2255تايك تشيكن(

 ...................................................................................................The cold room2255(

 ..........................................................................................................NEJMA TV22554

 ............................................................................ MONDO.ELATIKE D›ORO22554

 .......................................................................ZAHIRI DE TRAVAUX DIVERS22554

 ........................................................................... PRO HOUSE DEVELOPERS22554

 ................................................................................................. LABEL FACADE22555

 .............................................................................................................Kiné Vert22555

 ................................................................................................STE BBSODIMA22556

22556فورست بونيطغي اند كادو................................................................................... 

 ..................................................................................... COLUMBUS DELICES22556

 ...................................................................................................STE INTERFAS22557

 ......................................................................................................LEBIAD TAXI22557

 ............................................................................................ZAIMAR GROUPE22557

 ................................................................................................ BOPHA INVEST22557

 ......................................................................................... TAXI BOUTAKRIDA22558

 .......................................................................................................... ITQANDIS22558

CHRONOTACHYGRAPHE MARHAB22558- كرونوطاكيكراف مرحبا................. 

 ................................................................................................ AGDOUD CAFE22558

 ...............................................................SOCIETE MUSIC&TASTE SARL AU22559

 ................................................................................ STE BOUCHRAWT SARL22559

 ...................................................................................STE L›OR BLEU TRANS22559

 ......................................................................................................MORAFIBRE22559

 ............................................................................................CRISTAL AL MAJD22560

 ....................................................................................................ALLIANCE AG22560

 ....................................................................................................ALLIANCE AG22560

 ........................................................................................................MOJAMOB22565

 ......................................................................................................CHAFAI CAR22565

 ........................................................................................... SCANMA CAR sarl22565

 .......................................................................................................STE INVEKA22565

 .................................................................... LE PETIT LAVEUR DE VOITURE22562

 ........................................................................................................BABY FIRST22562

 ............................................................................................OUACAR RENTAL22562

 .............................................................................................R.R PALACE-MEK2256(

 ..............................................................................KINE SIDI YOUSSEF SARL2256(

 ............................................................................. DIRECT GUARDIENNAGE2256(

 ....................................................................................STE BOB LOGISTIQUE2256(

 ................................................................................................MLIH MOTORS22564

 ....................................................................................STE BOB LOGISTIQUE22564

 ....................................................................................STE BOB LOGISTIQUE22564

 .............................. REALISATION GENIE CIVIL ET INDUSTRIES «REGI« 22564

 ..............................................................................................................NourTAj22564

 ..................................................................................SHAMS ENVOYER LIVE22565

 .................................................................................................NIHAD SAKAN22565

 ........................................................................................................SOCIETE 4T22565

 ........................................................ ACHOUROUK BEACH PROMOTION22566

 ................................................................................................SOFIA MOBILIA22566

 ......................................................................212TRANSPORT 25222566 ترانسبور

 .........................................................................TRAVAUX SAKIA EL HAMRA22566

 ................................................................................. STE S D TRAVAUX SARL22567

 ...................................................SOCIETE PROMO AL FATH AL MOUBIN22567

22567طرنس اللوويستيك الحلوفي............................................................................... 
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 .................................................................... STE ASMAE ASSISTANCE SARL22567

 ............................................................................................................. JURAMA22567

 .....................................................................................STE CONS.CISNEROS22568

 ....................................................................................................... LALLA RKIA22569

 .................................................................................................. STAS GROUPE22569

 .........................................................STE INAAOUENE TRAVAUX SARL AU22570

 ...........................................................................................BATIPRO NEGOCE22570

 ..................................................................................... SOCIETE SMILE & CO22570

 ..........................................................................STE E M A S TRAVAUX SARL22570

 ......................................................................................HAKI DISTRIBUTION22575

 ............................................................................................... TIRSS TRAVAUX22575

 .....................................................................................................PINKDESIGN22575

 ...................................................................................«PROMO LOQMANE«22575

 ................................................................................................STE 2B PROMO22572

 ..................................................................................................... DESK NORD22572

 ....................................................................................................... AT EXPRESS22572

 .................................................................................L›OEIL MALIN OPTICAL2257(

 ..................................................................................MAROC INGREDIENTS2257(

 ....................................................................................................STE SADABER2257(

 .....................................................................................................PINKDESIGN2257(

 ..................................................................................................ATELIER JIJANE22574

 ....................................................................................................S4P GESTION22574

 ................................................................................................. LASSARA SARL22574

 ....................................................................................CENTRE OCTAL PRIVE22574

HARMONY TRAVEL22575 - أرموني ترافل................................................................ 

 ...........................................................................................SPINITOLI INVEST22575

 .....................................................................................SJ LIM AGROTECH s.a22575

 ........................................................................... CORPORAL›S MED SERICE22576

 .................................................................................................BEN BRIK SARL22576

 .................................................................................STE MARIROC SARL AU22576

 ............................................................................................................ 22576رياض بابل

 ..........................................................................................IBRAHIMI PROMO22577

 ..........................................................................................IBRAHIMI PROMO22577

 ......................................................................................................CASTORPAY22577

 ............................................................................................................GENMAR22577

 ....................................................................................................E.G.B EVENTS22578

 ........................................................................................ RFMN TRANSPORT22578

 ..................................................................................SMALL HEATH VAPERS22579

 ............................................................................................................. JMS CAR22579

 .........................................................................ARCOD LIFET ASCENSEURS22579

 ..........................................................................MOROCCO FAST LOGISTIC22580

 .............................................................................LIBRAIRIE AIT OUMGHAR22580

22580كوزانت انديست3ي................................................................................................ 

 ................................................................................TRANS COSSTABLANCA22585

 ...................................................................................... AKABBAB BUILDING22585

 ..............................................................................................................Ritechco22585

22585رزون كار................................................................................................................ 

 ............................................................................................MH STRUCTURES22582

 ................................................................................................SALIM POTERIE22582

 ...............................................................................STUDIO ISTANBUL CAFE22582

 ................................................................................................... POLY CARPET2258(

 ...................................................................................TWO STARS BUSINESS2258(

 ..........................................................................................................oukas avic2258(

22584عند بن الطيبي ش م م......................................................................................... 

 ...........................................................................................MAJRID TRAVAUX22584

 .......................................... MAGHREB MOTORSPORT22584 مغرب موطورسبور

 ..............................................................................INNOVATION CONNECT22585

 ..............................................................................................E.M STRUCTURE22585

 ....................................................................................ABDELHADI LILBINAE22585

 .....................................................................................OUCHIKH BUILDING22585

 .....................................................................................OUCHIKH BUILDING22586

 ................................................ (SOCIETE « SOFREBATEM « S.A.R.L à (A.U22586

 ....................................................... SAKAN PROMOTION 22586سكن برومسيون

 ...................................................................AMILAF TRAVAUX 22586أميالف طغافو

22587املدرسة الخاصة امل الغد................................................................................... 

 ................................................................ « Sté. SAR MAR SERVICE« S.A.R.L22587

 .................................................................................................ECORIAD SARL22587

 .................................................................................ABM GLOBAL SYSTEME22587
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 ................................................................................................................SMTRB22588

22588ريزيديا ايمو........................................................................................................... 

 ...............................................................PHARMACIE CENTRALE MEKNES22588

 ..........................................................................................STE TAILOUL TRAV22589

 ............................................................................GREATMOROCCO-TRANS22589

 .......................................................................................Z.A.M-DATA AFRICA22589

 ...........................................................................................IYADCOM Négoce22590

 ..................................................................................Travaux Yassin Mahkak22590

22590ز فردوس............................................................................................................... 

 ..................................................................KABYLE MACHINERY TRADING22590

 ......................................................................................... INFITAH PEINTURE22595

 ........................................................................... GEOAFRICA CONSULTING22595

 ........................................................................... TIKIOUINE CASH SARL AU22595

 .................................................................................................... AMALICIOUS22595

 ...............................................................................................VICTORIA CASH22592

 ................................................................................................QUINCAFERRO22592

 .................................................................................................................LOGIG22592

 ......................................................................................................GOGIT SARL2259(

)2259كاريي3 واومنة.......................................................................................................... 

)2259فالونسيا بريمو..................................................................................................... 

)2259تاسليت................................................................................................................. 

 .....................................................................................................ATLASISTERS2259(

22594دار لبنان............................................................................................................... 

 ..............................................................LABI PROMOTION IMMOBILIERE22594

 ..............................................................................................MARINA HOUSE22594

 ............................................................................................ 22594أبدو اليت اند ساوند

 .............................................................................. COMPANY RAHMA LINE22595

 ...........................................................................................IT FOCUS MAROC22595

 ............................................................................................................ IZIMANE22595

 .................................................................................GENIAL MULTI SERVICE22595

 ................... SOCIETE D’EXPLOITATION DU PALADIEN MARRAKECH 22595

 ..................................... SOCIETE DE GESTION DU RESORT AL BARAKA22596

 ......................................................................................................... 22596مراكش هيل

 ......................................................................................................... TARIF PRO22596

 ........................................................................................................BELVARIOS22596

 ....................................................................................................HIND GARDE22597

 ....................................................................................................... IDIR HOME22597

 ............................................................................HAOUARA CASH SARL AU22597

 ............................................................................HAOUARA CASH SARL AU22597

 ..................................................................................................DAHOULI CAR22597

 ............................................................................................................GOUMNI22598

 ............................................................................HAOUARA CASH SARL AU22598

 ....................................................................................................URANUS BAT22598

 ..........................................................................................................SOFINTRA22598

 ........................................................................................ PARTENAIRE SCALE22598

 .................................................................................................MIRACDERMO22599

 ........................................................................................STE ARBIBYINE SNC22599

 ...........................................................................................HM FORAGE SARL22599

 ......................................................................................LAMAALLEM TOURS22599

22200مقهى النيزك......................................................................................................... 

 .................................................................................. ARTISANAT BOUAZZA22200

 .................................................... GROUPE SCOLAIRE TANGERINE PRIVE22200

 ............................................................................................TIJARA ALAMANE22205

 .......................................................................................G.I CONSTRUCTION22205

 ...............................................................................................................TILASIN22205

 ................................................................ LA MAISON DU QUINCAILLERIE22205

 ................................................................ LA MAISON DU QUINCAILLERIE22202

 ............................................................................................. CLIN LES FLEURS22202

 ............................................................................................................MZ CALL22202

 ..........................................................................KHARBOUCH TRANSPORT22202

 ......................................................................................................EFFACT PRO22202

)2220دفرسو سباس...................................................................................................... 

 ................................................................................ INNOVIA CONSULTING2220(

 ................................................................................ INNOVIA CONSULTING2220(

 ................................................................................ INNOVIA CONSULTING2220(

 .................................................................................................... 22204اتران.................

 ....................................................................ALL HORIZONS TRANS INTER22204

 .......................................................................................... 22204ايت ماتن سكن البناء
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 .....................................................................................RAZALINA RENT CAR22204

 ...................................................................................................STE REGGUAT22205

JORI SHOP22205 ووري شوب................................................................................... 

 .....................................................................................COMPLEXE NASSIRIA22205

 ............................................................................................ERCATRAV 22205اركاتاف

 .................................................................................................GENERAL CAFE22206

22206وليسكو................................................................................................................ 

 ..................................................................................................... TRANS-OZIL22206

..................................................................................................................  LEASS22206

 ...................................................................................ALAOUI TRAVAUX FER22206

..................................................................................................................  LEASS22207

 ...........................................................................................VITE AUTO PIECES22207

 ...................................................................................STRATEGIC THINKING22207

 ...............................................................................BRAVO ADVICE MAROC 22208

 .........................................................................................NOV INVESTMENT22208

 ........................................................................................... 22208توتال كونست3يكسيون

22208نابيطال................................................................................................................. 

22209كمبتوار كدكمات بتب.......................................................................................... 

 ...................................................................MTK PROTECTION SARL D›AU22209

 ........................................................... SOCIETE KHOBARAE AL MIAMARE22209

 ..................................................................................SOCIETE USEFUL TOYS22209

 .....................................................................................................LIVE STUDIO22250

 ............................................................................................................DADANA22250

 .........................................................................................PARISIAN GARDEN22250

 .........................................................................................................SOLUSAAS22255

 .......................................................................................................................YEP22255

 ............................................................................................... FLUIDEA PRIME22255

 ...................................................................................................... NSA INVEST22252

 ..........................................................................................................MILEVERY22252

 ................................................SAPHIR CHAUFFEURING & HOSPITALITY22252

 ...................................................................................................HEALTHY LIFE22252

 ..............................................................................................HANNA DULCET2225(

 ............................................................................................ BAZE MATERIALS2225(

 ..................................................................................... SODIMAS ELEVATOR2225(

 ........................................................................................STE AR IMMO SARL2225(

 ...........................................................................................CORIPEV SARL AU22254

 ...............................................................................................NAAS TRAVAUX22254

 ......................................................................................................STRATISARK22254

 ............................................TRANSPORT ET CONSEILS EN LOGISTIQUE22254

 ............................................................................................STE BRITEL OPTIC22254

 ..................................................................................... STARBOY COMPANY22255

 .................................................................................................STE ABDA SELS22255

 .................................................................................................STE ABDA SELS22255

 .......................................................................................... ASSURE BUSINESS22255

 ......................................................................................................PROCKTAGE22256

 .................................................................................................. TATA MARBRE22256

 ..................................................................NEW TRANS MEDITERRANEEN22256

 ..................................................................................................PANDA HOME22256

 ...................................................................................SAJANKA BAR A PATES22257

22257كوساي برك.......................................................................................................... 

 ............................................................................................................BRA MEK22257

 ...................................................................................AGAFAY TULIPE CAMP22258

 .....................................................................................TERRASA BOCACION22258

 .....................................................................................TERRASA BOCACION22258

 ..............................................................................................TRANSANISSITO22258

 ....................................................................................... SERVICE ALMENBHI22258

 ..................................................................................................RABIHA ATLAS22259

 ...........................................................................FRANKFURTER AKADEMIE22259

22259معصرة وبال الزيتون.......................................................................................... 

 ...................................................... CONTROLE TECHNIQUE BENGUERIR22220

 .......................................................................................................... TOURTRA22220

 ..............................................................................................BENSON SHOES22220

 ............................................................................................................. INOVPA 22225

 .............................................................................MJES CONSULTING SARL 22225

 .....................................................................STE TERRITOIRE D›AMANDES22225

 ............................................................................................EPEGA PARTNERS22225

 ...................................................................................WARDACHI TRAITEUR22225

 ............................................................................................................ VIVOTEC22222
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 .........................................................Société dadda D›ORIENTAL SARL a.u22222

 ................................................................................................ 22222يونفرسال طاست

)2222كرو حميد............................................................................................................. 

 .......................................................................................... H& S ALUMINIUM2222(

 .......SOCIETE D’EQUIPEMENT ET D’INSTALLATION AITOURAB SEIA2222(

 ............................................................................ ZIDANE INTERNATIONAL2222(

 ....................................................................................... EVOLVE EDUCATIVE22224

 .......................................................................................BATI PLUS TRAVAUX22224

 ....................................................................................................STE SADABER22224

 ..............................................................................................AYRA LOGISTICS22224

 ..............................................................................................................GISNAD22225

 ..............................................................................................................GISNAD22225

 .......................................................................................ZAKIA AUTO ECOLE22225

 ..................................................................................................HIPOPY SHOP22225

 .............................................................................FIRME AU RENDEZ VOUS22225

 ..........................................................................................RAIHANA SAKANE22226

..................................................................................................................  SIETC22226

 .................................................................................................A1NETTOYAGE22226

 ....................................................................RIFYANA DE CONSTRUCTION22226

22227دار فاطمة تمازوزت.............................................................................................. 

 ....................................................................RIFYANA DE CONSTRUCTION22227

 ..............................................................................................TRANSANISSITO22227

 ................................................................................... AAH IMPORT EXPORT22227

 ................................................................................... AAH IMPORT EXPORT22228

 ......................................................................................... ITRAN TAGOUNITE22228

 ................................................................................TIMEZGADIOUINE GAZ22228

 ................................................................................................ DAR EL MANDI22228

 .................................................................................................................SCI RIF22229

 .................................................................................................................SCI RIF22229

 ............................................................................................NUANCE BEAUTE22229

22229فلش تور............................................................................................................... 

................................................................................................................ ELIDIS222(0

 ..................................................................... CONFECTION MEDITERANEE222(0

 ......................................................................................................AFRAE-SECU222(0

 ...................................................................................STE ATLANTIC BRIECH222(0

 ....................................................................................... CLEMENCE SERVICE222(5

 ...................................................................................... ANMOUGAR TRANS222(5

 ......................................................................................................... EL JADARA222(5

 ............................................................................................ TRANS BARTAGH222(2

2)222اوبتيك تيغسالين.................................................................................................. 

 ..............................................................................NAIRES IMPORT EXPORT222(2

 ..................................................................................................Z & T GROUPE222(2

 ......................................................................STE EQUIPEMENT LAGHRISSI222((
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 (904 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي   استدراك 

بتاريخ 26 أغسطس 5987 املعلن أنه من املنفعة العامة وضع قناة 

لجلب املاء انطالقا من القناة الرئيسية للفوارات وذلك قصد تزويد 

22476الجماعة القروية للصخي3ات باملاء الشروب........................................... 

القانونية  االعالنات  )نشرة  الرسمية  بالجريدة  املنشور  لإلعالن  استدراك 

والقضائية واالدراية) عدد 5548 بتاريخ 27 ف30اير 2059 بشأن مشروع 

مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة نزع ملكية اارا�سي من أول إنشاء 

أنابيب ذات القطر الصغي3 بالجماعة القروية سيدي مو�سى قيادة عين 

 .................................................. 22477اكلي اوالد سعيد إقليم قلعة السراغنة

إعالن عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة إنشاء 

ممر الولوج إج  مركز التشوير عند ن.ك 67 من الخط السككي سيدي 

القطعة  ملكية  بمووبه  وتنزع  سطات،  بجماعة  سطات   - العايدي 

22478اارضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم سطات........................................... 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة إنجاز أشغال 

بين  الرحامنة  وصخور  إمفوت  بين  الحديدية  السكة  تثنية  مشروع 

 ن.ك 2.900)5 و ن.ك 5.85)5، وتنزع بمووبه ملكية القطع اارضية

22480 الالزمة لهذا الغرض بجماعة سيدي عبد هللا بإقليم الرحامنة ............ 

إنجاز  العامة  أنه من املنفعة  إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن  إعالن عن 

 5(5.(00 ن.ك  عند  السككي  العام  امللك  حدود  توسيع  أشغال 

الرحامنة  الرابط بين سيدي عبد هللا صخور  من  الخط الحديدي 

اارضية القطع  ملكية  بمووبه  وتنزع  هللا  عبد  سيدي   بجماعة 

22482 الالزمة لهذا الغرض بإقليم الرحامنة .................................................... 

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

دواوير إقليم موالي يعقوب باملاء الصالح للشرب، وتنزع بمووبه القطع 

22484اارضية الالزمة لهذا الغرض................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يلغي ويعوض مشروعي املرسوم الصادر 

واملرسوم   2025 ديسم30   22 بتاريخ   5695 عدد  الرسمية  بالجريدة 

الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5709 بتاريخ 0) مارس 2022 يعلن 

أنه من املنفعة العامة تقوية وتزويد مدينة الحسيمة باملاء الصالح 

للشرب،  انطالقا من سد واد غيس )إقليم الحسيمة) وتنزع بمووبه 

22495ملكية القطع اارضية الالزمة لهذا الغرض............................................. 

 5695 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  مرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

بتاريخ 22 ديسم30 2025 يعلن أنه من املنفعة العامة لتقوية تزويد 

غيس  واد  سد  من  انطالقا  للشرب  الصالح  باملاء  الحسيمة   مدينة 

22499)إقليم الحسيمة) .................................................................................... 

 5695 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  مرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

بتاريخ 22 ديسم30 2025 يعلن أنه من املنفعة العامة لتقوية تزويد 

غيس  واد  سد  من  انطالقا  للشرب  الصالح  باملاء  الحسيمة   مدينة 

22506)إقليم الحسيمة) .................................................................................... 

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

وتنزع  للشرب  الصالح  باملاء  قنصرة  عين  لجماعة  التابعة  الدواوير 

22507بمووبه القطع اارضية الالزمة لهذا الغرض.......................................... 

إعالن بإيداع ونشر مشروع قرار لوزيرة االقتصاد واملالية بنزع ملكية القطعة 

اارضية الالزمة إحداث مدرسة عثمان بن عفان بمقاطعة احصين 

22558)عمالة سال) ............................................................................................ 
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 CPC CONSEILS

 IMM 55, N°2 RESD. AL AZRAK BARDIGO

B.P 4029 TEMARA

GSM : 06.67.27.62.14

STE. SAHAB DEV
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

سحاب ديف

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قانون  وضع   2022 سبتم30   26

املسؤولية  محدودة  لشركة  أسا�سي 

التي تحمل الخصائص التالية :

التسمية :سحاب ديف ش.ذ.م.م.

املقر الرئي�سي : رقم 7 شارع حسن 

ااول باب شعفة سال.

املدة : 99 سنة .

النشاط : نشاط الشركة سواء في 

املغرب أو في الخارج.

وأنشطة  واإلستشارات  ال30مجة 

تكنولوويا املعلومات ااخر .

إنت3نت ااشياء والصناعة 4.0.

ال30امج  وتشغيل  وتطوير  إنشاء 

تكنولوويا  ومنتجات  والتطبيقات 

املعلومات ااخر .

وتطبيقات  الويب  مواقع  إنشاء 

وإنتاوها  وتحريرها  الويب 

واستضافتها وإدارتها.

الرأسمال : 500.000.00 ردرهم.

بوشعراء  عمر  السيد   : التسيي3 

واملسؤولة عن  املوقعة   AE182278

الشركة إج  أول غي3 محدد .

تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 

 (9449 رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية 

رقم السجل   2022 نوفم30   7 بتاريخ 

التجاري 6795).

1 P

STE. ORGANIC FARMING
SARLAU

الشريك الوحيد

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022 تم إنشاء القانون   5) أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

مميزاتها  الوحيد  الشريك  محدودة 

كما يلي :

 STE. ORGANIC  : التسمية 

.FARMING SARLAU

الهدف :

اإلستي3اد والتصدير.

تصنيع وتوضيب وتوزيع املنتجات 

الحيوية لإلستعمال الزراعي.

لإلستعمال  مواد  وإنتاج  بيع 

الفالحي.

في  املتدخلة  العناصر  تاور 

اإلستعمال الفالحي.

وميع املعامالت التجارية واملالية 

املنقولة  وغي3  واملنقولة  والصناعية 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي3 مباشر 

تعزيز  أو  الشركة  تطوير  بغرض 

تطويرها.

الرأسمال : رأسمالها 500.000.00 

درهم.

فهيم  ر�سى  السيد   : الشركاء 

500.000.00 درهم.

500.000.00 درهم.

السيد  الشركة  يسي3   : التسيي3 

ر�سى فهيم ملدة غي3 محدودة.

ابن  شارع   59  : اإلوتماعي  املقر 

سينا شقة 55 أكدال الرباط.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية  املحكمة  لد   التجاري 

بتاريخ   56(965 رقم  تحت  بالرباط 

55 نوفم30 2022.

2 P

MOUBEL
SARL

الزيادة في رأسمال الشركة
بمقت�سى املحضر املؤرخ بسال يوم 

قرر الجمع العام   2022 أكتوبر   55

غي3 عادي لشركة MOUBEL ش.م.م 

درهم   60.000 ب  رأسمالها  املقدر 

والكائن مقرها بسال تابريكت، تجزئة 

الفتح شارع املرابطين عمارة 7 متجر 
التجاري  بالسجل  واملسجلة   2 رقم 

الزيادة في رأسمال   24505 بسال رقم 

درهم   240.0000 بمبلغ  الشركة 

إج   درهم   60.000 من  ينتقل  لكي 

2400 حصة  00.000) درهم  بخلق 

 (000 إج    605 من  مرقمة  وديدة 

الواحدة،  للحصة  درهم   500 بثمن 

تكتتب ولها وتحرر عن طريق إدماج 

الحساب الجاري للشركاء في رأسمال 

الشركة وعل  إثر ذلك غي3 الفصلين 

)6و7) من قانون تأسيس الشركة.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوفم30   ( يوم 

.(99(2
لإلشارة والنشر

املسي3: السيد مني3 حجاري

3 P

STE. WATSY
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
لشريك واحد

رأس مالها : 50.000 درهم
مقرها اإلوتماعي : عمارة 0) شقة 
8 زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة لشريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   ،2022 يونيو   27 بتاريخ 
ذات  لشركة  ااسا�سي  القانون 
تحت  وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املعطيات التالية :
.WATSY S.A.R.L AU : التسمية

الهدف : هدف الشركة هو :
للملكية  استشارية  خدمات 
الصناعية والفكرية، بشكل مباشر أو 
غي3 مباشر سواء لنفسها أو باملشاركة 
أو لطرف ثالث، في املغرب وفي وميع 

البلدان.
العمليات  وميع  عامة  وبصفة 
التي لها ارتباط مباشر أو غي3 مباشر 
والتي  أعاله  املبينة  الغايات  بإحد  
تنمية  عل   تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

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
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يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

شقة   (0 عمارة   : املقر اإلوتماعي 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان   8

الرباط.

درهم موزع   50.000  : رأس املال 

عل  500 حصة قيمة كل حصة 500 

درهم حررت كلها وأسندت للسيدة 

آسية الوطا�سي.

آسية  السيدة  عينت   : التسيي3 

غي3  ملدة  للشركة  مسي3ة  الوطا�سي 

محدودة.

السنة اإلوتماعية : من فاتح يناير 

إج  5) ديسم30 إن أول سنة إوتماعية 

ديسم30   (5 يوم  في  تنتهي  سوف 

.2022

لتكوين اإلحتياطي   %  5  : اارباح 

القانوني والباقي يوزع عل  الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوفم30   50 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   (  5(056(

.(56(929
بمثابة مقتطف وبيان

املسي3

4 P

محمد رقعي الشاوي

موثق

كونتينونتال ترادينك كو
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 5.500.000 درهم

مقرها اإلوتماعي : رقم 5 زنقة الفتح 

بنو خفان البيضاء

السجل التجاري رقم 45287

مؤرخ  اوتماع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 22 ماي 2007 تقرر تغيي3 مقر 

زنقة الفتح بنو خفان   5 الشركة من 

العاص  بن  عمر  زاوية  إج   البيضاء 

 ( الطابق  د  عمارة  البحر  وزنقة 

البيضاء.
القانون  الرابع من  الفصل  تغيي3 

ااسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بالدارالبيضاء 
رقم  تحت   2007 يونيو   55 بتاريخ 
294975 الدارالبيضاء في 54 نوفم30 

.2022
5 P

HTAPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس مال لشركة : 500.000.00 
درهم

0) شقة 8 زنقة أحمد لوكيلي 
حسان الرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر يوم 52 
تأسيس  تم  بالرباط   2022 أكتوبر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
.HTAPE : التسمية

الهدف :
أشرطة  وتحويل  تصنيع 
بجميع  اللصق  وذاتية  الصقة 
الورقية  العبوات  وتصنيع  أنواعها، 
من  مختلفة  وأنواع  والبالستيكية 
ااشرطة  عل   والطباعة  ااشرطة 

وامللصقات ذاتية اللصق.
والبالستيك  الورق  تصنيع 
التغليف وأنواع مختلفة من الشريط 
الالصقة،  ااشرطة  أو  الالصق، 
ذات  وااشرطة  العازلة  وااشرطة 
الووهين، والشريط متعدد ااغراض.

 500.000.00  : رأس مال الشركة 
حصة من   5000 إج   درهم مقسمة 
درهم للحصة الواحدة   500.00 فئة 

لفائدة الشركاء اآلتية أسماءهم:
السيد إلياس حفيظي 500 حصة.
السيد حمزة حفيظي 500 حصة.

 8 شقة   ،(0  : اإلوتماعي  املقر 
شارع أحمد لوكيلي حسان الرباط.

التسيي3 : السيد عواطف أدبيب.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التجاري  بالسجل  سجلت 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 
5)9)56 وتم اإليداع القانوني بنفس 
 2022 نوفم30   50 بتاريخ  املحكمة 

تحت رقم 0570)5.
بمثابة مقتطف وبيان

6 P

DB PLANT
التعريف الضريبي : 9458974)

السجل التجاري 49055
 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 DB 2022 قرر شركاء شركة نوفم30 

PLANT ش.د.م.م  ما يلي :
السيد  حصص  وميع  تفويت 
واملمثلة   LEANEN BART بارة  لينن 
لرأسمال   %  50 حصة أي   2500 في 
 DRISS HAJJI السيد  إج   الشركة 

ادريس حجي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
محدودة  شركة  أصبحت  حيث 

املسؤولية لشريك وحيد .
تحيين القانون ااسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   27 التجارية بمكناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 946).
7 P

STE. AUTOMAY
تأسيس شركة 

 52 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 أكتوبر 
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :
 AUTOMAY شركة   : التسمية 

.SARL
شقة   (0 عمارة   : املقر اإلوتماعي 

8 زنقة أحمد لوكيلي حسان الرباط.
الهدف اإلوتماعي : 

بيع وشراء السيارات املستعملة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   500.000.00 في  الشركة 
إوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 

من فئة 500 درهم.
 الشركاء : السيد أيوب املعكشاوي 

50.000 درهم أي 500 حصة .
  50.000 املعكشاوي  والسيد 

درهم أي 500 حصة .
: تسي3 الشركة من طرف  التسيي3 
والسيد  املعكشاوي  أيوب  السيد 

محمد املعكشاوي.
سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابتداء من تاريخ التأسيس النهائي.

اإليداع القانوني : وضعت الوثائق 
املحكمة  لد   للشركة  القانونية 

التجارية بالرباط تحت رقم 9)87.
8 P

 IT MAROC SYS
SARL AU

العنوان : شارع عقبة رقم 46 عمارة 
رقم 2 أكدال الرباط

بمق�سى محضر تم تسجيله بتاريخ 
58 مارس 2022 تم إقرار ما يلي :

تغيي3 املقر اإلوتماعي إج  العنوان 
التاجي:

شارع   404 تكنوبارك مكتب رقم 
و.س.ت    554 ر.س  تقاطع  الدمام 

5029طريق النواصر الدارالبيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2022 نوفم30   8 بتاريخ 

.5(0082
9 P

 L’ARDOISE  شــــركــة
 GOURMANDE

السـجــل الـتـجــاري رقـــم 5285) - 
أكـــاديــــــر

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية  قررت   ،  2022 أكتوبر 
الجمع  بمثابة  املنعقدة  العامة 
املسماة   للشركة  اإلستثنائي  العام 
 L’ARDOISE GOURMANDE
 100.000,00 برأسمال  ش.م.، 
فندق   درهم والكائن مقرها بأكادير، 
 ،  Atlantic Hôtel Agadir Centre
شارع الحسن الثاني، تمت املصادقة 
 Fabrice, Laurent والت3خيص للسيد
للشركة،  مسي3ا  بصفته   ،DRIVET
إلبرام وإمضاء عقد التسيي3 الحر امل30م 
 PHI-LONG املسماة   الشركة  مع 
 240.000,00 برأسمال  ش.م.م.، 
عمارة  درهم والكائن مقرها بأكادير، 
حسناء،  شارع الحسن الثاني، املمثلة 
 Christian, Daniel من طرف السيد
التجاري  بالسجل  املسجلة   ،HUC
5789 والذي يقبل  بأكادير تحت رقم 
املسمى  للمطعم  الحر  تسيي3  عقد 
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 ،L’ARDOISE GOURMANDE
بأكادير  التجاري  بالسجل  املسجل 
وذلك ملدة ستة    (5285 تحت رقم 
وثالثون )6)) شهرا، تبتدئ من تاريخ 

فاتح ديسم30 2022.
مع اإلشارة إج  أنه سيتم تجديدها 

تلقائيا عند إنتهائها.
للخــــالصــة والــبــيـــــان

10 P

 LE MEZZO MEZZO  شركة
السـجــل الـتـجــاري رقـــم :  )466 - 

أكـــاديـــــر
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسماة   للشركة   ،2022 نون30   2
LE MEZZO MEZZO،ش.م.م، 
برأسمال 680.000,00 درهم والكائن 
مقرها بأكادير، شارع الحسن الثاني، 
كل  بين  املصادقة  ........تمت  املمثلة 
 ،BOILLARD Emiric السيد  من 
تافوكت،  فندق  بأكادير،  الكائن 
لبطاقة  الحامل  غشت،   20 شارع 
والسيد     J012655R رقم  اإلقامة 
الكائن   ،Protopapas Dimitrios
 ،GH28 بأكادير، إقامة إسالن، بلوك
الحي   ،25 رقم  شقة   ،586 عمارة 
اثنين  مسي3ين  بصفتهما  املحمدي، 

للشركة، عل  ما يلي :
التسيي3  عقد  عل   -املوافقة 
 LE MEZZOاملسمى للمطعم  الحر 
لفائدة  أسند  والذي   ،MEZZO
 HMI2S SERVICESالشركة املسماة
ش.م.م. برأسمال 100.000,00 درهم 
بأكادير،  اإلوتماعي   مقرها  والكائن 
اار�سي،  الطابق   ،76 رقم  مكتب 
تكيوين،   ،54 زنقة  العرب،  دوار 
بأكادير،  التجاري  بالسجل  املسجلة 
49445، املمثلة من طرف  تحت رقم 
الحامل  هاشمي،  عصام  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
37243BL  والذي قبل عقد التسيي3 
الحر للمطعم املذكور أعاله املسجل 
بأكادير تحت رقم  التجاري  بالسجل 
 (52( عشر  اثني  ملدة  وذلك   ،466(
نوفم30  فاتح  تاريخ  تبتدئ من  شهرا 
أكتوبر   (5 وستنتهي في تاريخ   2022

.202(
      للخــــالصــة والبيـــــان

11 P

  TOP FLAY LOGISTIQUE
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تعديل

 (5 بتاريخ  مداوالتها  اثر  عل  
أكتوبر2022 قررت الجمعية العامة 
 TOP FLAY        غي3 العادية لشركة
مسجلة   LOGISTIQUE SARL
باملحكمة   التجاري  بالسجل 
اإلبتدائية انزكان   تحت رقم 57855 

مايلي : 
حل الشركة  بصفة مبكرة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 
السيد أحمد بورد يم  .                                          

 52 :رقم  التصفية  مقر  تحديد  
الطابق ) عمارة الحيان زنقة السمارة 

بلوك A رقم 5 ايت ملول.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكان  
رقم  تحت  نوفم202230    50 بتاريخ 

   .2245
12 P

BLUE TUNA
 S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE
مقرها اإلوتماعي : العرائش منطقة 

امليناء
إعالن عن زيادة رأسمال الشركة

 28 بمقت�سى عقد محضر بتاريخ 
في  بالعرائش  مسجل   2022 أكتوبر 
4 أكتوبر 2022 قرر الشريك الوحيد 
شركة   YLARA HOLDING لشركة 

املساهمة ما يلي :
 BLUE شركة  مال  رأس  زيادة 
 TUNA S.A.R.L A ASSOCIE
 500.000.00 لرفعه من   ،UNIQUE
درهم إج  7.500.000.00) درهم عن 

طريق مساهمة عينية.
تعديل القانون ااسا�سي للشركة.

لد    : القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 

55 أكتوبر 2022 تحت رقم 5559.
13 P

HOME NIJARA-H SNC
شركة التضامن

رأسمال الشركة : 500.000.00 

درهم

املقر اإلوتماعي : الهياسفة، دوار 

أوالد العيا�سي عامر سال

السجل لتجاري : 5)65)

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

بتاريخ 22 سبتم30 2022 تقرر ما يلي :

بيع اانصبة التالية :

بيع )200) نصيبا مملوكة للسيدة 

أنصبة   %  20 أي  الزاهر  ابتسام 

لصالح السيد عمر حفيظ الطرفين 

متفقان عل  هذا البيع.

وفقا  ااسا�سي  النظام  تحديث 

بتعديل  عليه  املدخلة  للتعديالت 

مواده 6 و7.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9728 رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية 

بتاريخ 29 سبتم30 2022.

14 P

ائتمانية القدس

50 زنقة بكين شقة رقم ) املحيط الرباط

الهاتف/الفاكس : 7706225)05

شركة علي رائس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

سكتور د رقم 582 ديور امللك 

ح.ي.م الرباط

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتم30 2022 وضع القانون ااسا�سي 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

الخصائص  تحمل  وحيد  بشريك 

التاجي :

التسمية : شركة علي رائس.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

صاحب   : اإلوتماعي  الهدف 

مشروع سيارة أورة أو سيارات أخر  

لنقل ااشخاص حسب الرغبة )نقل 

سياحي).

درهم   500000.00  : الرأسمال 

مقسمة إج  5000 سهم من 500 لكل 

منهما.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

رقم  د  سكتور   : اإلوتماعي  املقر 

582 ديور امللك ح.ي.م الرباط.

اإلدارة : سوف تدار الشركة من 

قبل السيد علي رائس.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

 2022 أكتوبر   27 بتاريخ  بالرباط  

تحت رقم السجل التجاري 565)56 

والرقم الت3تيبي 8582.

إمضاء

15 P

ائتمانية القدس

50 زنقة بكين شقة رقم ) املحيط الرباط

الهاتف/الفاكس : 7706225)05

الشركة العامة للتنمية 

واإلستثمار
شركة ذات مسؤولية محدودة

تجزئة 9 يوليو املنصور الذهبي رقم 

72 تمارة

تعديالت قانونية للشركة
  تحويل املقر اإلوتماعي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمووب 

اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 25 سبتم30 

2022 تقرر ما يلي :

للشركة  اإلوتماعي  املقر  تحويل 

من العنوان التاجي : زنقة بكين عمارة 

املحيط  حي   5 رقم  الشقة   50 رقم 

املنصور  يوليو   9 تجزئة  إج   الرباط 

الذهبي رقم 72 تمارة .
القانون  من   4 البند رقم  تعديل 

ااسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

 2022 بتاريخ فاتح نوفم30  بالرباط  

 8490 الت3تيبي  السجل  رقم  تحت 

والسجل التجاري رقم )40)55.
إمضاء

16 P
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CENTER RAZAL
الشارع الرئي�سي 9) تويمة 

الناضور
تـأسيس الشـركـة

بالناضور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
وضـع  تـم  سبتم202230    54 بـتـاريخ 
مـحـدودة  الـقـانـون ااسـاسـي لـشـركـة  

الـمسـؤولـيـة:
 CENTER شـركـة  الـتسـمـية: 

RAZAL ش.م.م. 
الـغرض اإلوـتمـاعـي :

  مركزتجميل وتبييض ااسنان .
الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 
تـرتـبـط  الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة. 
الشارع   : اإلوـتماعـي  الـمـقر 

الرئي�سي 9) تاويمة  الناظور .
رأس مـال الشـركـة : 000.00 500 
حـصـة من  مـقـسـم إلـى5000  درهـم  

فـئة 500 درهـم.
التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف:

السيد لكاو ياسين.
 والسيد محمودي حمزة.   

 الـشـركاء  : 
 400 حمزة  محمودي  السيد 

حـصـة.
السيد لكاو ياسين00)  حصة  .

السيدة الزكاني يسر 00) حصة.                              
باملـحـكـمة  الـقـانـونـي:  اإليـداع  تـم 
 26 بـتـاريـخ  بالناضور  اإلبـتـدائـيـة 

سبتم30 2022 تحت رقم 4456.
17 P  

 STE NADOR SPORT  شـركـة
ش.م.م 

املركب الريا�سي حي املطار الـنـاضور
الـجـمـعية   مـحـضـر  بـمـقتـضـى 
 20 بـتـاريـخ  اإلسـتثـنائـية  الـعـامة 
شـركـة   شركاء   صـادق  يوليو2022 
NADOR SPORT ش.م.م  عـلـى قرار 
تعيين السيد الكعموز ميمون كمدير  

للشركة .   
باملـحكـمـة  الـقـانونـي  اإليداع  تـم 
 8 بـتـاريخ  بالناضور   اإلبـتـدائـيـة  

أغسطس2022  تـحـت رقـم )404 .
18 P

  BOUARRAMOU شـركـة
ش.م.م 

 CENTRE BOUDINAR
DRIOUCH

الـجـمـعية   مـحـضـر  بـمـقتـضـى 
 55 بـتـاريـخ  اإلسـتثـنائـية  الـعـامة 
شـركـة  شركاء  صـادق  أكتوبر2022 
BOUARRAMOU ش.م.م عـلـى قرار 
بوعرامو  4)) حصة للسيد   تفويت 
الشركة  رأسمال  ليصبح  كمال 

مقسمـا كما يلي :
السيد بوعرامو كمال667 حصة .
محمد                          كشكا�سي  السيد 

))) حصة.
قرار  عل   الشركاء  صادق  كما 
أحمد  كشكا�سي  السيد  استقالة 
السيد  وتعيين   تسيي3 الشركة   من  
كشكا�سي  والسيد  كمال   بوعرامو 
وتحيين  للشركة  كمسي3ين  محمد 

القانون ااسا�سي للشركة .
باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
فاتح  بـتـاريـخ   بالناضور   اإلبـتـدائـيـة  

نوفم202230  تحـت رقـم)467 .
19 P

DIRA CASH شـركـة
ش.م.م 

 CENTRE KRONA TEMSAMANE
DRIOUCH

الـجـمـعية   مـحـضـر  بـمـقتـضـى 
بـتـاريـخ  االسـتثـنائـية  الـعـامة 
شركاء  صـادق   16/08/2022
شـركـة DIRA CASH ش.م.م عـلـى قرار 
حوحاو  للسيد   حصة   490 تفويت 
الشركة  رأسمال  ليصبح  محمد 

مقسمـا كما يلي :
ديرا منتصر : 550 حصة. 

محمد حوحاو : 490 حصة.
قرار  عل   الـشـركاء  صـادق  كما 

تحيين الـقـانون ااسـاسـي للـشركـة.
باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـتـاريـخ   بالناطور  االبـتـدائـيـة 

01/11/2022  تحـت رقـم 4674.
20 P

AGLO SABLE  شـركـة
ش.م.م

Lot El Matar Ilo 51 n°34
 Nador

الـجـمـعـيـة  مـحـضـر  بـمـقتـضـى 
بـتـاريـخ  االسـتـثنـائـية  الـعـامـة 
24/10/2022 صـادق شـركاء شركـة 

AGLO SABLE    ش.م.م عـلـى قـرار 
تـفـويـت 500 حـصـة للـسيـد  الورداني 

امين.
الـشـركة  رأسـمال  أصبـح  وبـهـذا 

مـقـسـمـا كـمـا يـلـي :
العمراني كرام : 500 حـصـة.
الورداني أمين : 500 حصة.

قرار  عل   الـشـركاء  صـادق  كما 
تحيين الـقـانون ااسـاسـي للـشركـة.

باملـحكـمـة  الـقـانونـي  اإليداع  تـم 
بـتـاريخ   بالـنـاظـور  االبـتـدائـيـة 

25/10/2022  تـحـت رقـم 4647.
21 P

      
BELLA INFO شـركـة

ش.م.م 
حي الخطابي زنقة 75 رقم )0 

الناظور
تـأسيس الشـركـة

بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
الـقـانـون  وضـع   28/09/2022
مـحـدودة  لـشـركـة  ااسـاسـي 

الـمسـؤولـيـة :
  BELLA INFO   الـتسـمـية : شـركـة

ش.م.م. 
مؤسسة   : االوـتمـاعـي  الـغرض 
-تركيب  اللغات  و  الكمبيوتر  لتعليم 
كامي3ات املراقبة و شبكة الكمبيوتر.   
الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 
تـرتـبـط  الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة
الخطابي  حي  االوـتماعـي  الـمـقر 

زنقة 75 رقم )0   الناظور.    
 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 
فـئة  من  5000حـصـة  مـقـسـم  درهـم 

500 درهـم.
التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف 

السيدة  شكيبي وسيلة. 

 الـشـركـاء :
شكيبي وسيلة : 950 حـصـة.

يحي سارة : 50 حصة.
باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـتـاريـخ   بالناطور  االبـتـدائـيـة 

24/10/2022  تحـت رقـم 4)46.
22 P

 BACH REAL ESTATE شـركـة
ش.م.م 

الحي الصناعي سلوان 
الناظور

تـأسيس الشـركـة
بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
الـقـانـون  وضـع   27/10/2022
مـحـدودة  لـشـركـة  ااسـاسـي 

الـمسـؤولـيـة :
 BACH REAL شـركـة   : الـتسـمـية 

ESTATE ش.م.م. 
منعش   : االوـتمـاعـي   الـغرض 

عقاري.
الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 
تـرتـبـط  الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.
الـمـقر االوـتماعـي : الحي الصناعي 

سلوان الناظور.    
 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 
5000حـصـة من فـئة  مـقـسـم  درهـم  

500 درهـم.
التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف 

السيد بشريوي عبد االاله
االاله                                   عبد  بشريوي   : الـشـركـاء   

5000 حـصـة.
باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـتـاريـخ   بالناطور  االبـتـدائـيـة 

03/11/2022  تحـت رقـم 4702.
23 P

SE-AD IMMOشـركـة
ش.م.م 

تجزئة العمران رقم 567 سلوان 
الناظور

تـأسيس الشـركـة
بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
21/10/2022 وضـع الـقـانـون ااسـاسـي 

لـشـركـة مـحـدودة الـمسـؤولـيـة :



22051 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

 SE-AD شـركـة     الـتسـمـية: 

IMMO ش.م.م. 

منعش  االوـتمـاعـي :  الـغرض 

عقاري -تصدير و استي3اد   

الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 

تـرتـبـط  الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة

الـمـقر االوـتماعـي   تجزئة العمران 
رقم 567 سلوان الناظور    

 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 

5000حـصـة من فـئة  مـقـسـم  درهـم  

500 درهـم.

مـن  الـشـركـة  تـسـي3   : التـسيـي3 

طـرف السيد الديب عادل و السيد 

اليوسفي سليم    

 الـشـركـاء :

اليوسفي سليم : 500 حـصـة.

الديب عادل : 500 حـصـة.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

بـتـاريـخ   بالناطور  االبـتـدائـيـة 

24/10/2022  تحـت رقـم 5)46.

24 P

IBRAS IMMOشـركـة
ش.م.م 

حي املطار تجزئة السعادة ل256 
الناظور

تـأسيس الشـركـة
بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
الـقـانـون  وضـع   28/10/2022

مـحـدودة  لـشـركـة  ااسـاسـي 

الـمسـؤولـيـة :

 IBRAS IMMO الـتسـمـية : شـركـة

ش.م.م. 

منعش  االوـتمـاعـي :  الـغرض 

عقاري.  

الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 

تـرتـبـط  الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.

الـمـقر االوـتماعـي : حي املطار تجزئة 

السعادة ل256  الناظور.    
 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 

فـئة  من  5000حـصـة  مـقـسـم  درهـم 

500 درهـم.

التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف 

السيد وباح ابراهيم. 

ابراهيم                                               وباح   : الـشـركـاء   

5000 حـصـة.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 

بـتـاريـخ   بالناطور  االبـتـدائـيـة 

03/11/2022  تحـت رقـم 4700.

25 P

 DUTCH PRODUCT شـركـة

IMPORT EXPORT
ش.م.م 

580 شارع املسي3ة الطابق 2 شقة 

رقم )0 

الناظور

تـأسيس الشـركـة
بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 

الـقـانـون  وضـع   01/11/2022

مـحـدودة  لـشـركـة  ااسـاسـي 

الـمسـؤولـيـة :

 DUTCH شـركـة   : الـتسـمـية 

 PRODUCT IMPORT EXPORT

ش.م.م. 

تصدير  : االوـتمـاعـي   الـغرض 

و استي3اد. 

الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 

تـرتـبـط  الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.

شارع   580 االوـتماعـي  الـمـقر 

   ( رقم  شقة   2 الطابق  املسي3ة 

الناظور.    

 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 

5000حـصـة من فـئة  مـقـسـم  درهـم  

500 درهـم.

التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف 

اقضاض عبد الحكيم. 

 الـشـركـاء : اقضاض عبد الحكيم                                              

5000 حـصـة.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم   

بـتـاريـخ   بالناطور  االبـتـدائـيـة 

09/11/2022  تحـت رقـم 5)47.

26 P 

LOUKIDAM شـركـة
ش.م.م 

حي سوكرافور زايو 
الناظور

تـأسيس الشـركـة
بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
الـقـانـون  وضـع   18/10/2022
مـحـدودة  لـشـركـة  ااسـاسـي 

الـمسـؤولـيـة :
 LOUKIDAM شـركـة   : الـتسـمـية 

ش.م.م. 
مقاول  االوـتمـاعـي  :  الـغرض 

االشغال العمومية و البناء.   
الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 
تـرتـبـط  الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة مـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.
الـمـقر االوـتماعـي : حي سوكرافور 

زايو  الناظور.    
 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 
5000حـصـة من فـئة  مـقـسـم  درهـم  

500 درهـم.
التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف 

السيد لوكيلي حميد.     
 الـشـركـاء :

لوكيلي حميد 500 حـصـة : لوكيلي 
بوشر  500 حـصـة.

باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـتـاريـخ   بالناطور  االبـتـدائـيـة 

20/10/2022 تحـت رقـم )462.
27 P 

BELL-DEGROS شـركـة
ش.م.م 

 LOT ANNAJAH N 137 QT
ARRID

NADOR
تـأسيس الشـركـة

بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
وضـع  تـم   17/10/2022 بـتـاريخ 
مـحـدودة  الـقـانـون ااسـاسـي لـشـركـة  

الـمسـؤولـيـة :
BELL-DEGROS الـتسـمـية : شـركـة 

ش.م.م. 
استي3اد   : االوـتمـاعـي  الـغرض 

وتصدير - بيع املواد الغذائية.

الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 
الـتـجـاريـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـبـاشـرة 

بـهـدف الـشـركـة. 
اقامة النجاح   : الـمـقر االوـتماعـي 

رقم 7)5 حي عاريض الناظور.
 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 
حـصـة من   5000 درهـم مـقـسـم الـى 

فـئة 500 درهـم.
التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف 

السيد  بلحسن عبد الكريم.   
الكريم                                        عبد  بلحسن   : الـشـريك 

5000 حـصـة.
باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـتـاريـخ  بالناظور  االبـتـدائـيـة 

18/10/2022 تحت رقم   4588.
28 P

LOGILAK TRANS
ش.م.م

 580 BD AL MASSIRA 2EME
ETAGE - APPT N03

NADOR
تـأسيس الشـركـة

بالناطور  عـرفي  عـقد  بمقـتضـى 
وضـع  تـم   17/10/2022 بـتـاريخ 
مـحـدودة  الـقـانـون ااسـاسـي لـشـركـة  

الـمسـؤولـيـة :
 LOGILAK شـركـة   : الـتسـمـية 

TRANS ش.م.م. 
مقاول  االوـتمـاعـي :  الـغرض 
الوطني الغي3  البضائع لحساب   نقل 

و الدوجي .
الـعـمـليـات  وـمـيـع  عـامة  وبـصـفـة 
الـتـجـاريـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـبـاشـرة 

بـهـدف الـشـركـة. 
شارع   580 االوـتماعـي  الـمـقر 
املسي3ة الطابق الثاني الشقة رقم )0 

الناظور  .
 500.000 الشـركـة  املـال  رأس 
من  حـصـة  الـى5000  مـقـسـم  درهـم 

فـئة 500 درهـم.
التـسيـي3:  تـسـي3 الـشـركـة مـن طـرف 

السيد  بقاجي محمد
محمد                                       بقاجي   : الـشـريك   

5000 حـصـة.
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باملـحـكـمة  الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
بـتـاريـخ  بالناظور  االبـتـدائـيـة 

20/10/2022 تحت رقم 4622.
29 P

LAABDI DE SALE
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في  واملسجل   2022/09/13 في 
تأسست  بالرباط   2022/09/15

الشركة ذات الخصائص التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.
ذات   LAABDI DE SALE  : اإلسم 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
الهدف االوتماعي : مقاول في إدارة 

االستغالل الزراعي.
 500.000  : الشركة  رأسمال 
حصة   5000 إج   درهم.مقسمة 
500 درهم للحصة  اوتماعية بقيمة 

موزعة كما يلي :
السيد باكر خالد : 5000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة   (0 عمارة   : املقر االوتماعي 
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان   8

- الرباط.
التسيي3 : السيد باكر خالد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.56(499

30 P

 SOCIETE CLINIQUE DES
PAPILLONS

SARL
 au capital de 1.500.000

dirhams
 Siège social 23, Rue des

.papillons Oasis - Casablanca
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
  2022/09/30  -  25 بتاريخ  البيضاء 
قرر الجمع العام الغي3 العادي لشركة  
CLINIQUE DES PAPILLONS 

ما يلي :

الودغي3ي  هشام  السيد  تعيين 

من  وديد  مشارك  كمدير  ادري�سي 

يناير   28 حتى  أكتوبر2022  فاتح 

.2026

املشاركين  املديرين  والية  تمديد 

السيدة  بسبيس،  وفاء  السيدة   :

السيد توفيق الشريبي،  نادية زنون، 

السيد  مرصد،  فضيلة  السيدة 

من  لفت3ة وديدة  واعظ،  املصطفى 

28 يناير )202 حتى 28 يناير 2026.

والتعديل  القانوني  اإليداع  تم 

في املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

رقم  تحت   2022/10/24 بتاريخ 

842966 لإلداع القانوني، وتحت رقم  

5550) بالنسبة للسجل التجاري.
من أول املقتطف

ااستاذة الهام زنون

31 P

FACTOMEDIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 200.000 درهما.

نقل املقر االوتماعي

انعقد   10/01//2022 بتاريخ 

لشركة  العادي  الغي3  العام  الجمع 

شركة   FACTOMEDIA SARL AU

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

:  200.000 درهما، مقرها االوتماعي 

زنقة   (9 رقم  عمارة   5 رقم  شقة 

حيث تمت    - واد زيز أكدال الرباط 

املصادقة عل  ما يلي :

نقل املقر االوتماعي إج  شقة رقم 

 - إقامة هرهورة الوفاق   9 عمارة   5

تمارة.

ااسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة واملوافقة عليه.

تم اإليداع القانوني لد  السجل 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتمارة.

رقم  تحت   50.55.2022 بتاريخ 

.9297

32 P

MARCIL ASSURANCES
SARL AU

تغيي3 الهدف االوتماعي ونقل املقر
سجل تجاري )الرباط) 9)5574.

انعقد   29/08//2022 بتاريخ 
لشركة  العادي  الغي3  العام  الجمع 
 MARCIL ASSURANCES SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة،   AU
مقرها  درهما،   500.000 رأسمالها 
بهت،  واد  زنقة   ،(6  : االوتماعي 
شقة 5، أكدال الرباط -  حيث تمت 

املصادقة عل  ما يلي :
تغيي3 الهدف االوتماعي من ساعي 

تأمين إج  وسيط تأمين.
ونقل املقر االوتماعي إج  6)، زنقة 

واد بهت، شقة 5، أكدال الرباط.
ااسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 
طبقا  عليه،  واملوافقة  للشركة 
املتعلق بمدونة   57.99 للقانون رقم 

التأمينات.
تم اإليداع القانوني لد  السجل 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   50.55.2022 بتاريخ 

.5(0548
33 P

 ROZA MAROC DERMA
EQUIPEMENT

رأسمالها التجاري 50.000 درهم.
املقر االوتماعي : زاوية شارع الحسن 
الثاني وشارع إيران، تجزئة الرغاي 

02، عمارة رقم 02، الشقة رقم 07، 
الطابق الثاني، املركز - تمارة.

السجل التجاري بتمارة تحت رقم : 
.528895

للشركاء  محضر  بمقت�سى 
 ROZA MAROC DERMA شركة 
ذات  شركة   EQUIPEMENT
املنعقد بتاريخ  املسؤولية املحدودة، 

2022/10/31 تقرر ما يلي :
النهائي  الحساب  عل   املصادقة 

للتصفية.
املصف  إج   اإلبراء  وصل  منح 

السيد ادري�سي علمي حسن.

بصفة  وإغالقها  الشركة  تصفية 
نها\ئية.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لد   الوثائق 
تحت   2022/11/10 بتاريخ  بتمارة 

رقم 9295.
34 P

HR 2BSOLVED
SARL AU

7)5050 س.ت - الرباط.
حل الشركة.

الرباط  في  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
املسي3  قرر   2021/11/18 بتاريخ 
 50.000 رأسمالها  والتي  الشركة 

درهم.
الرباط  اابطال  شارع   55 مقرها 

ما يلي :
حل الشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 
السيد رشيد عبيق.

تحدثد مقر حل الشركة عين ابو 
علي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

2022/10/26 تحت رقم 8565.
35 P

ائتمانية ماغتا ش م م
52، زنقة املوحدين شقة 05، حسان، الرباط

LA ARCHITECTURE
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  بالرباط   ،2022 أكتوبر   6 في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

تحمل الخصائص التالية :
.LA ARCHITECTURE : التسمية

الهندسة   : االوتماعي  الهدف 
املعمارية.

درهم   20.000  : راسمال الشركة 
للحصة  درهم   500 إج   مقسمة 
الواحدة مقسمة عل  الشكل التاجي :
السيد أيوب لفتيت 200 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.
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من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 9 رقم  عمارة   : االوتماعي  املقر 
 4 زنقة الرياض الطابق   7 شقة رقم 

حسان، الرباط.

املسي3 : السيد أيوب لفتيت.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.56(875

36 P

TRARI ABDELKADER

PLATINUM CONSULTING MULTI-

SERVICES

 STE DISTRIBUTION
 PRODUIT GRANDE

CONSOMMATION-SDPGC
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
خاص  عقد  شروط  بمووب 

إنشاء  تم   ،2022 نوفم30   ( بتاريخ 

النظام ااسا�سي للشركة، بما في ذلك 

الخصائص التالية :

املنتجات  توزيع  شركة   : االسم 

الكبي3ة استهالك.

الغرض : غرض الشركة :

التسويق والتوزيع بالجملة وشبه 

واملواد  املنتجات  ونقل  بالجملة، 

الغذائية.

أنواع  وميع  وتصدير  استي3اد 

وميع  وكذلك  الغذائية،  املنتجات 

مباشر  بشكل  املتعلقة  العمليات 

وزئيا،  أو  كليا  مباشر،  غي3  أو 

بإحد  العمليات املشار إليها أعاله، 

واملشاركة بأي شكل من االشكال في 

الشركات التي تسع  لتحقيق أهداف 

وتسهيل  تطوير  أول  من  مماثلة 

وتعزيز النشاط.

املقر االوتماعي : حي لعري الشيخ 
زنقة دمشق رقم 59، الناظور.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
تم تحديد راس املال   : رأس املال 

إج   مقسم  درهم،   50.000 بمبلغ 

500 سهم بقيمة 500 درهم للسهم، 

موزعة عل  النحو التاجي :

السيد محمد هنو 50 سهم.
 50 موزونة  الوهاب  عبد  السيد 

سهم.
دون  الشركة  إدارة  يتم   : اإلدارة 
تحديد املدة، من قبل السيد محمد 
موزونة،  الوهاب  عبد  والسيد  هنو 
الشركة  إدارة  إطار  في  لهما  سيكون 
وستلزم  اتساعا  أكث3  صالحيات 

الشركة بتوقيعهما املشت3ك.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30.
الفوائد : بعد خصم االحتياطيات 
القانونية، سيتم توزيع الرصيد عل  
الشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لد   القانوني 
 ،2022 نوفم30   9 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 0)47.
37 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX : 0522450604

PHYSIOSPACE شركة
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القوانين  أنجزت   ،2022 أكتوبر   28
الخصائص  ذات  لشركة  االساسية 

التالية :
.PHYSIOSPACE : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  نوع 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املوضوع : داخل وخارج املغرب.

الت3ويض الطبي.
العالج الطبيعي.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

املقر الرئي�سي : زنقة ابن العساكر 
الطابق السفلي محل بريميوم 5.

 500.000 في  حدد   : الراسمال 
حصة   5000 إج   قسم  نقدا  درهم 

قيمة كل حصة 500 درهم.
الحصة كلها في اسم زينب مناني.

وحيد  كمسي3  عين   : التسيي3 
للشركة :

الوطنية  بطاقتها  مناني  زينب 
.BE841882

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إج  5) ديسم30.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي  املركز  بواسطة  التجارية 

لالستثمار لوالية الدار البيضاء.
السجل  في  الشركة  سجلت 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.565555
38 P

MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL/FAX : 0522450604

 GROUPE SCOLAIRE شركة
AL AMJAD

تعديل النظام االسا�سي
بالجمع  املجتمعين  الشركاء  قرر 
أكتوبر   ( بتاريخ  االستثنائي  العام 
 GROUPE SCOLAIRE 2022 لشركة
مسؤولية  ذات  شركة   AL AMJAD
محدودة راسمالها 5.000.000 درهم.
تحويل الحصص بعد وفاة السيد 
عائشة  والسيدة  لحلو  الرحيم  عبد 

زيزي إج  الورثة.
محمد لحلو 000) حصة.

دنيا لحلو 5500 حصة.
فاطمة الزهراء لحلو 5500 حصة.
نظرا لعدد التغيي3ات التي تمت في 
بعض البنود للنظام االسا�سي لشركة 
تمت املصادقة باإلوماع عل  تعديل 

النظام ااسا�سي للشركة.
كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
للدار  التجارية  للمحمة  الضبط 
بتاريخ   844964 تحت رقم  البيضاء 

7 نوفم30 2022.
39 P

STE MAKKA CASH
SARL AU

 C6 شارع ابي رقراق املحل رقم
اإلقامة )0 سال الجديدة سال

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
بسال والتي تحمل   2022 أكتوبر   58

الخصائص التالية :
: تحويل أموال  الهدف االوتماعي 

الوساطة املالية :

راسمال الشركة : 500.000 درهم 

فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   500

بين الشركاء عل  الشكل التاجي :

 5000 مكاوي  لحسن  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

: شارع أبي رقراق  املقر االوتماعي 

سال   0( اإلقامة   C6 رقم  املحل 

الجديدة، سال.

املسي3 : لحسن مكاوي.
التجاري :  بالسجل  التقييد  رقم 

بتاريخ  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

9 نوفم30 2022، تحت رقم 9478).

40 P

STE FECHKEL CAR
SARL AU

تاسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

)5 أكتوبر 2022، مسجل في الرباط 

تم  قد   ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدودة بشريك واحد.

 FECHKEL : التسمية االوتماعية

.CAR SARL AU

تأوي3   : االوتماعي  الهدف 

السيارات بدون سائق.
 500.000  : الشركة  مال  راس 

درهم مقسم إج  5000 حصة من فئة 

500 درهم للحصة الواحدة.

السيد يوسف حماد 5000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

 R2 تمارة  الخي3  مرس   : العنوان 

474 تجزئة الخي3 49.

املسي3 : السيد سليم حروري.
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املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 2555 رقم  تحت  بتمارة  االتبدائية 

بتاريخ 57 أكتوبر 2022.

رقم السجل التجاري : )759)5.

41 P

BMZ TECHNOLOGY
تاسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

27 أكتوبر 2022 في الرباط، تم تحرير 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :

 BMZ TECHNOLOGY : مقاولة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الهدف : خدمة إعالمية.

املقر االوتماعي : 6 زنقة ضاية عوا 

أكدال،   ،56 الشقة  الرابع  الطابق 

الرباط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

راسمال الشركة : يقدر ب 50.000 

500 حصة من فئة  درهم مقسم إج  

500 درهم للواحدة موزعة كالتاجي :

محمد زكرياء بنمبارك 500 حصة.

التسيي3 واإلمضاء :

غي3 محدودة  ملدة  الشركة  تسيي3 

من طرف :

محمد زكرياء بنمبارك.

لتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

محمد زكرياء بنمبارك.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة.

بعد اقتطاع %5   : تقسيم اارباح 

كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 

نوفم30   54 يوم  للرباط  التجارية 

2022، تحت الرقم )99)56.

42 P

STE MA POISSONERIE
SARL

راسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : عمارة 0) شقة 08 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط

االستثنائي  العام  الجمع  إن 

شركة   MA POISSONERIE لشركة 

راسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

500.000 درهم.

 08 شقة   (0 عمارة   : مقرها 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط، 

واملنعقد يوم 56 سبتم30 2022، قرر 

ما يلي :

تفكيك وتصفية الشركة مع تعيين 

كمصفي  مهدي  الطيب  بن  السيد 

االوتماعي  املقر  وتحديد  للشركة 

لتصفية الشركة إج  العنوان التاجي:

موالي احمد   08 شقة   (0 عمارة 

لوكيلي حسان، الرباط.

تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 

نوفم30   2 يوم  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 529944.

43 P

JTA GENERALE
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بمووب 

 JTA لشركة   2022 أكتوبر   ( بتاريخ 

شركة ذات   GENERALE SARL AU

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
زنقة   22  : درهم   500.000 راسمالها 

حسان   ،5 موالي رشيد الشقة رقم 

الرباط، قرروا ما يلي :

املصادقة عل  تفويت الحصص.

تحيين القانون ااسا�سي للشركة 

مع تقسيم وديد لراسمال الشركة.

تسمية مسي3 وديد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

 ،2022 أكتوبر   24 بتاريخ  بالرباط 

تحت الرقم 529682.

44 P

ALYAN

SARL AU

االنحالل املسبق للشركة

الشريك  القرار  محضر  بمووب 

 ALYAN SARL AU لشركة  الوحيد 

تحت  التجاري  بالسجل  املسجلة 

سبتم30   5( بتاريخ   559425 الرقم 

2022، قرر ما يلي :

االنحالل املسبق للشركة.

مأمور  محمد  فتاح  السيد  تعين 

وميع  له  ففوضت  التصفية 

السلطات للقيام بهذه املهمة تم رسخ 

مقر التصفية النهائية للشركة في حي 

 ،52 الرقم  تاركة  عمارة   5 النهضة 

املتجر 2، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت الرقم 529740.

45 P

ANAMIL DAHABIA

SARL AU

االنحالل املسبق للشركة

الشريك  القرار  محضر  بمووب 

 ANAMIL DAHABIA الوحيد لشركة

بالسجل  املسجلة   SARL AU

 التجاري تحت الرقم 559425 بتاريخ

 57 أكتوبر 2022، قرر ما يلي :

االنحالل املسبق للشركة.

مأمور  النجم  ووا  السيد  تعين 

وميع  له  ففوضت  التصفية 

السلطات للقيام بهذه املهمة تم رسخ 

 (8 مقر التصفية النهائية للشركة في 

حي الفرح الزنقة 52، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت الرقم 0)5297.

46 P

MIAMFOOD
شركة محدودة املسؤولية

في مرحلة التصفية
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : )50 تجزئة 
املستقبل مجموعة 4 الطابق ااول 

سيدي معروف، الدار البيضاء
السجل التجاري : 9)046)

العام  الجمع  محضر  قرار  تحت 
الغي3 العادي املوقع بتاريخ 50 أكتوبر 

2022، تم اتخاذ القرارات التالية :
عن  املصفي  تقرير  فحص 
عمليات التصفية واعتماد حسابات 

التصفية.
إبراء ذمة املصفي.

قرار إغالق التصفية.
اإلوراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.
كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2025 نوفم30   50 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 845505.
47 P

NELLARMONIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات مساهم وحيد
راسمالها : 2.500.000 درهم

مقرها االوتماعي : مبنى 8، الطابق 
الرابع، غاندي مول، بولفارد غاندي، 

امتداد املعاريف، الدار البيضاء
السجل التجاري : 242545

قرارات  محضر  أحكام  بمووب 
بتاريخ  املتخذة  الوحيد  املساهم 
50 أكتوبر 2022، تم اتخاذ القرارات 

التالية :
الشركة  مال  راس  زيادة 
من  ليزداد  درهم   4.055.000
 6.555.000 إج   درهم   2.500.000

درهم.
مال  راس  زيادة  بإتمام  اإلقرار 
لتقسيم  الجديد  والتوزيع  الشركة 

راس املال.
االسا�سي  النظام  وتحيين  تعديل 

للشركة.
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إلتمام  الصالحيات  إعطاء 

اإلوراءات القانونية.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2025 نوفم30   50 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 845509.

48 P

CREATIVE MAINTENANCE
SARL

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

50 أكتوبر 2022 بالرباط تم تأسيس 

محدودة مسؤولية  ذات   شركة 

 ش م م باملواصفات التالية :

 CREATIVE  : التسمية 

.MAINTENANCE SARL

وميع أعمال   : الهدف االوتماعي 

والتدفئة  الهواء  وتكييف  السباكة 

وحمامات السباحة.

صيانة متعددة التقنيات.

املقر االوتماعي : العمارة 48 شقة 

5 شارع فال ولد عمي3 أكدال الرباط.
راسمال الشركة : 500.000 درهم 

مقسمة عل  5000 حصة لكل واحدة 

500 درهم.
منصور  السيد   : الشركة  مسي3 

باهي، لفت3ة غي3 محدودة.

اإليداع القانوني : تم لد  املحكمة 

نوفم30   54 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 0252)5.

49 P

LE SITE CONSTRUCTION
SARL

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس  بسال،   2022 54 أكتوبر 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش م م باملواصفات التالية :

 LE SITE  : التسمية 

.CONSTRUCTION SARL

الهدف االوتماعي : منعش عقاري.
أشغال البناء وأشغال أخر .

امي3 سيدي   24  : املقر االوتماعي 
محمد حي رشاد القرية سال.

راسمال الشركة : 500.000 درهم 
مقسمة عل  5000 حصة لكل واحدة 

500 درهم.
يدان  السيد   : الشركة  مسي3ي 
الراجي،  عزيز  والسيد  الرحيم  عبد 

لفت3ة غي3 محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لد   القانوني 
2022، تحت  50 نوفم30  بسال بتاريخ 

رقم 9485).
50 P

NEOMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فاتح  في  واملسجل   ،2022 27 ماي 
تأسست  بالرباط،   2022 يونيو 

الشركة ذات الخصائص التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.
أفالم  منتج   : االوتماعي  الهدف 
سينمائية، إعالنات، م30مج كمبيوتر.

 500.000  : الشركة  راسمال 
درهم.

حصة   5000 إج   مقسمة 
اوتماعية بقيمة 500 درهم للحصة، 

موزعة كما يلي :
 5000 الوهاب  عبد  الحري�سي 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير فاتح  من   : املالية   السنة 
سنة  كل  من  ديسم30   (5 إج     
ما عدا السنة ااوج  تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
 ،04 شقة رقم   : املقر االوتماعي 
زنقة   9 رقم  مبنى  اار�سي،  الطابق 

ال30ج إقامة زينب، حسان، الرباط.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة التجارية بالرباط )56550.
51 P

RIGA TISSUS ET CUIRS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في واملسجل   ،2022 سبتم30   55 
 29 سبتم30 2022 بالرباط، تاسست 

الشركة ذات الخصائص التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.
الهدف االوتماعي : بيع املنتووات 
والنسيج،  الغزل  الجلدية،  والسلع 

تاور مصدر.
 500.000  : الشركة  راسمال 
حصة   5000 إج   مقسمة  درهم، 
500 درهم للحصة  اوتماعية بقيمة 

موزعة كما يلي :
 Mr RICCARDO GASBARRI

5000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة   (0 إقامة   : املقر االوتماعي 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان، الرباط.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة التجارية بالرباط 795)56.
52 P

STE SPIRIT COACHING
SARL AU

راسمالها : 500.000 درهم
املقر االوتماعي : عمارة 5 شقة رقم 
) الطابق االول تجزئة ووهرة تمارة 

شارع الحسن التاني تمارة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمووب 
عل   املصادقة  تمت   ،2022 نوفم30 
دات  للشركة  ااسا�سي  القانون 
وحيد   شريك  املحدودة  املسؤولية 

دات الخصائص التالية :
.SPIRIT COACHING : التسمية

دات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة شريك وحيد.

الهدف : استشارات اوتماعية.
االستشارات اإلدارية.

االحداث.

العمليات  وميع  عامة  بصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباشرة او 

غي3 مباشرة بنشاط الشركة.
شقة   5 عمارة   : االوتماعي  املقر 
تجزئة ووهرة  االول  الطابق   ( رقم 

تمارة شارع الحسن الثاني تمارة.
راسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 اج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التاسيس.

التسيي3 : بويرمان ليل .
وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 
نوفم30   55 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2022

رقم 7697)5.
53 P

STE SFARM
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى  
االستثنائي بتاريخ 55 ماي 2025، تم 

االتفاق عل  ما يلي :
 46 الشركة من شارع  تغيي3 مقر 
الرباط   2 رقم  االول  الطابق  عقبة 
اكدال اج  ضيعة بيئية صدراوي دوار 

ليال، اقليم آم عزة تمارة صخي3ات.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D129899 2022، تحت رقم
سجل التجاري رقم )6)524.

54 P

STE APEX IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية  املحدودة

مقرها االوتماعي : شارع املقاومة 
زنقة ابيدوان عمارة 25 الطابق )، 

شقة رقم 8 املحيط الرباط
االستثنائي  العام  الجمع  اثر  عل  

بتاريخ 28 مارس 2022 تقرر ما يلي :
رفع راسمال الشركة من 500.000 

درهم اج  000.000.) درهم.
وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط يوم 8 أبريل 2022، 

تحت رقم 644)52. 
التسيي3

55 P
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STE APEX IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية  املحدودة

بشريك وحيد
مقرها االوتماعي : شارع املقاومة 

زنقة ابيدوان عمارة 25 الطابق )، 
شقة رقم 8 املحيط الرباط

االستثنائي  العام  الجمع  اثر  عل  
بتاريخ 28 مارس 2022 تقرر ما يلي :

بيع 25 حصة من مجموع حصص 
السيدة نادية الجزوجي لفائدة السيد 

كريم موحدي.
مجموع  من  حصة   250 بيع 
الجزوجي  نادية  السيدة  حصص 
لفائدة السيد عبد الواحد الكرفطي.

تغيي3 الشكل القانوني من شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
املسؤولية  ذات  شركة  اج   وحيد 

املحدودة.
وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط يوم 8 أبريل 2022، 

تحت رقم 645)52. 
56 P

STE SKILLS TRANSFER
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد تم  باملحمدية،   2022 أكتوبر   24
وضع القانون االسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :
 SKILLS TRANSFER  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
تقديم   : االوتماعي  الهدف 
انشاء  االدارة،  التسيي3،  املشاورات 
التعليم  التوظيف  الشركات، 

االلكت3وني.
بيع  املعلومات  تكنولوويا  تطوير 

وصيانة انظمة الكمبيوتر.
الهاتف  تطبيقات  وانشاء  ادارة 

ومواقع الويب.
راسمالها : 20.000 درهم مقسمة 
درهم   500 حصة من فئة   200 اج  
للحصة الواحدة موزعة عل  الشكل 

التاجي :

 500  ... السيد عبد الهادي فراج 
حصة.

 500  ... الحمري  زكرياء  السيد 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي.

من فاتح يناير اج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

االوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة   595  : االوتماعي  املقر 

الوفاء املحمدية.
املسي3 : السيد عبد الهادي فراج.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.(585(

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  باملحمدية  االبتدائية 

2528 بتاريخ 54 نون30 2022.
57 P

STE RABAT REGAL
SARL

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : 209 سكتور 2 

حي الرياض والد مطع الطابق الثاني 
تمارة

ختام التصفية
العام  الجمع  انعقاد  اثر  عل  
االستثنائي بتاريخ 0) سبتم30 2022، 
قرر  واملسجل  عليه  واملصادق 

الشريك الوحيد ما يلي :
االستدعاءات  عل   املصادقة 

املووه من قبل املصفيان لشركة.
التصفية  تقرير  عل   املصادقة 
السيد  املصفيان  طرف  من  املقدم 
سيدي  آيت  والسيدة  كمال  نزيه 

ابراهيم ملكية.
نزيه  السيد  املصفيان  ذمة  ابراء 
كمال والسيدة أيت سيدي ابراهيم 

مليكة.
بتاريخ التصفية  عملية   ختم 

 0) سبتم30 2022.
لد   القانوني  االيداع  تم  لقد 
بتاريخ  بتمارة  االبتدائية   املحكمة 

)5 اكتوبر 2022، تحت رقم 2022.
58 P

STE HMADA DE GUIR
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : 209 سكتور 2 

حي الرياض والد مطاع الطابق الثاني 
تمارة

ختام التصفية
العام  الجمع  انعقاد  اثر  عل  
االستثنائي بتاريخ 0) سبتم30 2022، 
قرر  واملسجل  عليه  واملصادق 

الشريك الوحيد ما يلي :
االستدعاءات  عل   املصادقة 

املووه من قبل املصفيان لشركة.
التصفية  تقرير  عل   املصادقة 
السيد  املصفيان  طرف  من  املقدم 
سيدي  آيت  والسيدة  كمال  نزيه 

ابراهيم ملكية.
نزيه  السيد  املصفيان  ذمة  ابراء 
كمال والسيدة أيت سيدي ابراهيم 

مليكة.
بتاريخ  التصفية  عملية   ختم 

0) سبتم30 2022.
لد   القانوني  االيداع  تم  لقد 
بتاريخ بتمارة  االبتدائية   املحكمة 
 )5 اكتوبر 2022، تحت رقم 2022.
59 P

STE WIZZ EXPRESS
SARL

RC N° : 141405
تصفية شركة

العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
املؤرخ   ،WIZZ EXPRESS لشركة 
الشركاء  قرر   ،2025 أبريل   59 في 
وتعيين  للشركة  املسبق  الحل 
السيد محسن ويزا الحامل للبطاقة 
 VA114630 رقم  الوطنية  التعريف 
مقر  وتعيين  للشركة  كمصفي 

التصفية باملقر االوتماعي للشركة.
ملحضر  القانوني  االيداع  تم 
مصلحة  لد   العمومية  الجمعية 
نون30   50 بتاريخ  التجاري  السجل 

2022، تحت رقم 0568)5.
مقتطف وبيان لالشهار

60 P

STE CAFE HARDIF
في مؤرخ  عقد  ملقرارات   تبعا 

2022، مسجل بالرباط   29 سبتم30 

وضع  تم   ،2022 أغسطس   ( في 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية محدودة باملميزات التالية :

.CAFE HARDIF :  التسمية  شركة
زنقة   566 رقم   : املقر االوتماعي 

ال30اهمة دوار ال30اهمة عامر سال.

املوضوع : مقهى.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس الفعلي للشركة.

: تسي3 الشركة من طرف  التسيي3 

غي3  ملدة  حرديف  بوشعيب  السيد 

محددة.

درهم سعر   50.000  : الراسمال 

500 درهم للحصة مقسمة كما يلي :

بوشعيب حرديف .... 500 حصة.

املجموع ... 500 حصة.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 5) ديسم30.

كتابة  لد   القانوني  االيداع  تم 

بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري رقم )689).

61 P

 STE EVA MOROCCAN

 GAMING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

سبتم30   6 بتاريخ  املسجل  للشركاء 

 EVA MOROCCAN لشركة   2022

مسؤولية  ذات  شركة   ،GAMING

عنوانها  وحيد،  بشريك  محدودة 

 59 AV MLY ABDELAZIZ التجاري

 N°4 RCE MLY ABDELAZIZ

KENITRA، تقرر ما يلي :

الحل املسبق.
تعيين مقر التصفية 59 زنقة عبد 

العزيز رقم 4 اقامة موالي عبد العزيز 

القنيطرة.
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سارة  السيدة  املصفي  تعيين 

سامي.

كتابة  لد   القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2022 59 سبتم30  بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 659).

62 P

 STE AU SOLEIL CARE OF

GLASSY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2022 سبتم30   52 بسال بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

وبيع  شراء   : االوتماعي  الهدف 

مستحضرات   : املنتجات  وميع 

التجميل.

ومنتجات  العناية  منتجات 

وأدوات التجميل، التجارة عامة، كل 

ما له عالقة بهذه التجارة.

 500.000  : الشركة  راسمال 

حصة من   5000 اج   درهم مقسمة 

الواحدة للحصة  درهم   500  فئة 

500 حصة من   ...  عبد الجبار وزغو 

فئة 500 درهم.

مريم بو لخيار ..... 500 حصة من 

فئة 500 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير اج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

االوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : بالد بنسعيد رقم 5 شارع 6 

نون30 تابريكت سال.

السيد عبد الجبار وزغو   : املسي3 

والسيدة مريم بو لخيار.

رقم السجل التجاري )697).

63 P

 STE IMMOBILIERE MAR
BOUAZZA

SARL AU
راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : اقامة فرحتين ) 
عمارة 55 الطابق االول شقة رقم 2 

شارع محمد بوزيان البيضاء
سجل تجاري رقم : 65)552

بتاريخ العرفي  العقد  اطار   في 
 0) أغسطس 2022 الشريك الوحيد 
 STE IMMOBILIERE MAR لشركة 
BOUAZZA SARL AU، قرر ما يلي  :

تفويت حصص اوتماعية.
ابراهيم  اوحسان  السيد  وافق 
حصة اوتماعية اج    5000 عل  بيع 

السيد توفيق محمد الحبيب.
الشركة  راسمال  توزيع  ليصبح 

كالتاجي :
 .... السيد توفيق محمد الحبيب 

500.000 درهم.
املجموع .... 5000.000 درهم.

محمد  توفيق  السيد  تعيين 
الحبيب والسيد مسي3 وحيد للشركة 
استقالة  وقبول  محدودة  غي3  ملدة 
مهام  من  ابراهيم  أوحسان  السيد 

التسيي3.
تحيين القانون االسا�سي لشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
أكتوبر   27 بتاريخ  التجارية بالبيضاء 

2022، تحت الرقم 5)5)84.
64 P

 STE ASKA SERVICE
SARL

مقرها االوتماعي  : حي الحاج حماني 
مركز اولموس خنيفرة

غي3  اوتماع  محضر  بمقت�سى 
تم   ،2025 يناير   54 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرارات التالية : 
حصة   500 تفويت   :  5 القرار 
من حصص السيد عثمان امحزون 
لفائدة  للحصة  درهم   500 بقيمة 
يصبح  لكي  العلوي  الهاشمي  خالد 

راسمال الشركة موزع كاالتي :

 500  .... امحزون  عثمان  السيد 

حصة.

 .... السيد خالد الهاشمي العلوي 

500 حصة.

عثمان  السيد  تعيين   :  2 القرار 

الهاشمي  خالد  والسيد  امحزون 

العلوي كمسي3ين ودد للشركة وذلك 

ملدة غي3 محددة.

تم االيداع القانوني للشركة لد  

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 ،2025 ف30اير   22 بتاريخ  بخنيفرة 

السجل   ،2021/82 رقم  تحت 

التجاري  رقم 675.

65 P

FIDUCIAIRE

FIRCOFISC NEW

 SIEGE : B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT

BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

STE ESPACE PRIMEURS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
أكتوبر   25 عرفي  عقد  بمقت�سى 

قوانين  حررت  ملول  بايت   2022

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتاجي :

 STE ESPACE شركة   : االسم 

.PRIMEURS

االهداف : االستغالل الفالحي.

املقر االوتماعي : رقم 5)7 املنطقة 

الصناعية ايت ملول.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االوتماعي  الراسمال 

اج   مقسم  درهم   500.000 مبلغ 

5000 حصة بثمن 500 درهم للواحد 

موزع كالتاجي :

 660  ... بوحريكة  حسن  السيد 

حصة.

 ... هشيمي  الهادي  عبد  السيد 

570 حصة.

 570  ..... حكمي  احمد  السيد 

حصة.

املجموع .... 5000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسم30   (5 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيي3  يقوم   : التسيي3 

حسن  السيد  محدودة  غي3  وملدة 

بوحريكة.

االمضاءات  تكون   : االمضاءات 

لسيد  فقط  واالوتماعية  البنكية 

حسن بوحريكة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   ،2022 نون30   50 بتاريخ 

.2244

66 P

 STE NOUR AND SAOND

SARL AU

  ،2022 اكتوبر   24 بتاريخ  تم 

اوتماع عام استثنائي حدد بمووبها 

لنقاط اآلتية:

ببيع  الصقلي  كريم  السيد   قام 

60.000 حصة للسيد  سار دام .

الحصص  ترتيب  يصبح  وبالتاجي 

عل  الشكل التاجي:

  60000- حصة للسيد سار دام

استقالة السيد  كريم الصقلي من 

منصبه كمسي3 للشركة.

قبل الجمع العام استقالته.

ستسي3   : تغيي3 في تسيي3 الشركة 

دام.        السيد سار  من طرف  الشركة 

يقبل السيد سار دام تعيينه الجديد.

ستلزم   : الشركة  امضاء  تغيي3 

الشركة بإمضاء السيد سار دام.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية في مراكش 50 نون30 2022،  

تحت عدد 07)545.

67 P
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ااستاذ الحسن الراشدي

- موثق بفاس -
)5، إقامة املروان، زنقة عبد الكريم الخطابي، 

الطابق الثاني

مقابل البنك العقاري والسياحي، فاس املدينة 

الجديدة

الهاتف: 5.94.55.09)05 - 5652650)05

الفاكس: 5.94.20.60)05

errachidielhassane@ :ال30يد االلكت3وني

gmail.com

شركة عمر برومو
الرأسمال االوتماعي : 500.000 

درهم

املقر االوتماعي: فاس، شارع عبد 

الكريم الخطابي، عمارة بن مو�سى  

الكواش، الطابق الثاني

تحويل مقر الشركة 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

م،  م  ش  برومو»   »عمر  لشركة 
مقرها  500.000رهم،   : رأسمالها 

شارع عبد الكريم  االوتماعي بفاس، 

الخطابي، عمارة بن مو�سى  الكواش، 

الطابق الثاني، تم :

للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل   

 : التاجي  العنوان  إج   أعاله  املذكورة 

فاس، 59 شارع اامي3 موالي عبد هللا، 

طريق إيموزار.

وبمقت�سى هذا الجمع االستثنائي 

تغيي3  تم  الذكر،  السالفة  للشركة 

ااسا�سي  القانون  من   5 الفصل 

للشركة .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

نوفم30   08 بتاريخ   لفاس  التجارية 
2022  تحت  رقم  4592/2022. 

بمثابة مقتطف وبيان

68 P

شركة أمو أكادير سود
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2022 نون30   2

ذات  شركة  ذات   لشركة  االسا�سي 

مسؤولية محدودة  ذات الخصائص 

التالية :

االسم : شركة اموأكادير سود.

انعاش   : االوتماعي  املوضوع 

وتطوير  البناء  أعمال  العقاري، 

العقارات بكافة أشكالها.

ادارة تشغيل وميع  تأوي3،  بيع، 

الغراض  املبنية  واالرا�سي  االرا�سي 

والصناعية  التجارية  السكنية، 

والزراعية وغي3ها.

بيع تأوي3 وتركيب وتشغيل  شراء 

مباشر او غي3 مباشر لجميع العقارات 

وكذلك وميع املنشآت املفتوحة التي 

يتم بيع السلع االستهالكية فيها.

االرا�سي  عل   املعامالت  وميع 

واملباني وحق البناء والنشاط املطور.

رقم  مكتب   : االوتماعي  املقر 

أقامة خليل   8 4 عمارة  الطابق   842

النخيل فونتي اكادير.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االوتماعي  الراسمال 

اج   مقسم  درهم   500.000 مبلغ 

قيمة  من  اوتماعية  حصة   5000

500 درهم لكل حصة.

السيد بومكوك حسن 500 حصة 

درهم لكل   500 اوتماعية من قيمة 

 50.000 قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم.

السيد بومكوك محمد 500 حصة 

درهم لكل   500 اوتماعية من قيمة 

 50.000 قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم.

التسيي3 : تم تعيين السيد بومكوك 

حسن والسيد بومكوك محمد مسي3ا 

للشركة ملدة غي3 محدودة.

بالنسبة للتوقيع.

صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة 

بومكوك  للسيد  مشت3ك  بتوقيع 

مع  محمد  بومكوك  والسيد  حسن 

الحق في امكانية تعيين ممثل لهما.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسم30   (5 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة  القانوني   اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 نون30   50 بتاريخ 

.559245

69 P

STE FINE BOULANGE
SARL AU

تعديالت
بمقت�سى محضر الشريك الوحيد  

لشركة   2022 سبتم30   27 املؤرخ في 

 ،FINE BOULANGE SARL AU
شارع  االزهر  ادريس  زنقة   5 الكائنة 

اللة أسماء محل 5 تابريكت سال قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :
زنقة   5 من   : تغيي3 املقر الرئي�سي 

ادريس االزهر شارع اللة أسماء محل 

5 تابريكت سال اج  0)6 حي النهضة 5 

الرباط.

تعديل القانون االسا�سي للشركة 

السالفة  التعديالت  بإدخال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا يقتضيه القانون.

كتابة  لد   القانوني  االيداع  تم 

بالرباط   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 نون30   9 بتاريخ 

.5(0525

70 P

شركة سيكو مور سوفتوير
شركة ذات املسؤولية محدودة

مقرها االوتماعي :إقامة اليوبية 

مكتب رقم 6)، طابق 6 شارع عالل 

بن عبد هللا املدينة الجديدة فاس 

السجل التجاري رقم : 74487

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تاسيس  تم   ،2022 نون30   9 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

مور  سيكو   : الشركة  اسم 

سوفتوير.

تكنولوويا   : االوتماعي  النشاط 

املعلومات.

شارع   6 الطابق   : التجاري  املقر 

الجديدة  املدينة  عبد هللا  بن  عالل 

فاس.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
تحديد  تم   : الشركة  راسمال 
درهم   500.000 بمبلغ  راسمال 

 5000 500حصة بقيمة  مقسمة اج  

درهم للحصة.

مقسم كاالتي :

السيد بيليت3يت روور إيف بمبلغ 

20.000 درهم مقسمة اج  20 حصة.

اتلين كابتل انفيستيسم )س.أ.س) 

 40 40.000 درهم مقسمة اج   بمبلغ 

بمثلها السيد بيليت3يت روور  حصة. 

أيف.

بمبلغ  )س.أ.س)  سرفيس  أتلين 

40.000 درهم مقسمة اج  40 حصة.

يمثلها السيد بيليت3يت روور أيف.

السيد  تعيين  تم   : التسيي3 

الجنسية  من  ايف  روور  بيليت3يت 

رقم  السفر  لجواز  حامل  الفرنسية 

طريق   ( ب  القاطن   ،13BB00009

دي غسطونك 06650 اوبيو فرنسا.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 9 نون30 2022،  

تحت رقم )465.

71 P

OPENVAP
SARL

رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : 54 تجزئة أيت باها 

حي الغزاجي محل رقم 5 تمارة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2022 2 نوفم30 

»OPENVAP» ش.ذ.م.م  تحمل اسم 

تتوفر عل  املميزات التالية :

تجزئة ايت   54  : املقر االوتماعي 

باها حي الغزاجي محل رقم 5 تمارة.

الهدف االوتماعي :

التجارة.

التصدير واالستي3اد.

مدة االستمرار : 99 سنة.
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درهم،   500.000  : املال  رأس 

مقسم إج  5000 حصة من فئة 500 

درهم موزع كما يلي :

 ((0  : ازدوفال  أسامة  السيد 

حصة.

 ((0  : تينمالجي  السيد إسماعيل 

حصة.

 (40  : ازدوفال  حكيم  السيد 

حصة.

: تم تعيين السيد أسامة  التسيي3 

تينمالجي  إسماعيل  والسيد  ازدوفال 

كمسي3ين للشركة ملدة غي3 محدودة.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 5) ديسم30.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : اارباح 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي عل  الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 7707)5.

72 P

ستاي إن كوستركشن
 SOCIETE STAY IN

CONSTRUCTION

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

 ،2022 بالرباط بتاريخ فاتح سبتم30 

تم وضع النظام ااسا�سي لشركة ذات 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي :

ستاي إن كوست3كشن  : التسمية 

STAY IN CONSTRUCTION

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مقاولة   : هي  الشركة  من  الغاية 

البناء.
موالي  زنقة   8 إقامة   (0  : املقر 

أحمد لوكيلي حسان الرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 500.000  : الجماعي  املال  رأس 

درهم املوزع كما يلي :

 50.000 مجدوبي  عدنان  السيد 
درهم - 500 حصة.

 50.000 السيد يوسف العدناني 
درهم - 500 حصة.

من  الشركة  تسي3   : اإلدارة 
والسيد  العدناني  يوسف  السيد 
املسي3ان  بصفتهما  عدنان مجدوبي، 

القانونيين للشركة ملدة غي3 محددة.
السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إج  متم ديسم30.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
تحت  بالرباط،  التجارية  باملحكمة 
أكتوبر   28 بتاريخ   5298(0 رقم 

2022، سجل تجاري رقم 645)56.
73 P

YOUR IMMOBILIER
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  ؛  ببنسليمان   17-10-2022
وضع القانون ااسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :
YOUR IMMOBILIER : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذو شريك واحد.
اإلنعاش   : االوتماعي  الهدف 

العقاري. 
أشغال مختلفة.

التجارة.
درهم   500.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 
500 درهم للحصة الواحدة  مقسمة 

كما يلي :
السيد عصام زاكي 5000 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.
: ووهرة بوزنيقة  املقر االوتماعي 

عمارة 29 شقة 58 ضح  بوزنيقة.
التسيي3 : السيد عصام زاكي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
 31/10/2022 بتاريخ  ببنسليمان 

تحت رقم 7825.
74 P

 VAN TRANSPORT ET

LOGISTIQUES

 S.A.R.L

تغيي3ات مختلفة
الجمع  مداوالت  اثر  عل  

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

مساهمو  قرر   29/09/2022

 VAN TRANSPORT ET شركة 

يوود  التي   ،LOGISTIQUE SARL

55 شارع أبطال  مقرها االوتماعي ب 

الشقة 4 أكدال الرباط :

بيع الحصص االوتماعية : 

شهلة  بن  مصطفى  السيد  بيع 

250 حصة إج  السيد بدر البوعمري.

  250 سنو�سي  نادية  السيدة  بيع 

حصة إج  السيدة فدو  الوسغي3ي.

تغيي3 مسي3 الشركة :

استقالة السيد مصطفى بن شهلة 

وتعيين السيد بدر البوعمري.

تغيي3 القوانين ااساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم0058)5.

75 P

SOCIETE H2O CONSEIL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 22 أكتوبر 2022 قرر الشركاء 

ما يلي :

كل  غياب  بعد  الشركة  تصفية 

اانشطة..

تعيين لطيفة حموصح كمصفية 

للشركة.

للشركة  االوتماعي  املقر  تحديد 

كمحل  املسبق  الحل  موضوع 

للتصفية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2022 نوفم30  فاتح 

.529822

76 P

 SOCIETE DE CONDUITES

 ET DE TRAVAUX DE PISTES

RURALES

S.C.T.P.R

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 25 أكتوبر 2022 قرر الشركاء 

ما يلي :

اإلغالق النهائي للشركة.

لذمة  فيه  روعة  ال  كامل  إبراء 

هللا  عبد  السيد  الشركة  مصفي 

بودراع في كل مراحل التصفية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2022 نوفم30  فاتح 

.529890

77 P

NEGOCE COM شركة

الجموع  محاضر  بمقت�سى 

بتاريخ املنعقدة  االستثنائية   العامة 

في  الشركاء  قرر   2022 سبتم30   28

شركة NEGOCE COM ما يلي :

الحصص  تحديد  عل   املصادقة 

االوتماعية بعد وفاة السيدة ناوية 

بوطور وقبول التوزيع الجديد اسهم 

الورثة.

500 سعيد بطور.

550 خديجة الروداني.

9) وليلة بطور.

77 محمد بطور.

78 الياس بطور.

9) اهام بطور.

9) هجار بطور.

78 امين بطور.

إعادة تحيين القانون ااسا�سي. 

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

24 أكتوبر 2022 تحت رقم 529657.

78 P
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DOL-CITY MAROC
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   2022 نوفم30   4

وضع القانون ااسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :

 DOL-CITY MAROC  : التسمية 

SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االوتماعي : 

استي3اد - تصدير وميع املنتجات.

التجميل  مستحضرات  إنتاج 

وتحويلها.

توزيع كافة املنتجات.

تقديم الخدمات.

تجارة.
درهم   500.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   500

عل  الشكل التاجي :

 : نزومبا  نيانغي  ايريت  السيدة 

600 حصة.

السيدة سامبا فرانجفيل سيدني : 

50) حصة.

 : السيد كيلفين سياسيا نكونكو 

50 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االوتماعي  املقر 

الطابق الثالث ديور الحومر حي   82

يعقوب املنصور الرباط.

نيانغي  ايريت  السيدة   : املسي3ة 

نزومبا.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.56402(

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 0265)5 

بتاريخ 54 نوفم30 2022.

79 P

VIOLETTE ROSE
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط،   2022 نوفم30   7
وضع القانون ااسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :
 VIOLETTE ROSE  : التسمية 

SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الهدف االوتماعي : 

وتصنيع  وبيع  وشراء  تصنيع 
أنواع  وميع  وتصدير  واستي3اد 
املنسووال أو املالبس وإكسسوارات 
واازياء  الجاهزة  واملالبس  املوضة 

والسلع الجلدية.
التقليدية  املالبس  إيجار  أو  بيع 
أو بيع منتجات املصممين أو نشاط 
املعارض الفنية مثل تنظيم ااحداث 
أو  املنحوتات  أو  الصور  معارض  أو 

ااعمال الفنية أو املسي3ات.
وتصدير  واستي3اد  وبيع  شراء 

وميع أنواع املنتجات واملعدات.
تقديم الخدمات.

التداول.
رأس املال : 50.000 درهم مقسمة 
درهم   500 حصة من فئة   500 إج  
للحصة الواحدة موزعة عل  الشكل 

التاجي :
السيدة هاور فيزو : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم  ج  بلوك   : االوتماعي  املقر 
الطابق الثالث ديور الحومر حي   82

يعقوب املنصور الرباط.
املسي3ة : السيدة هاور فيزو.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.564057

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 0255)5 

بتاريخ 54 نوفم30 2022.
80 P

H4TI
SARL

بمقت�سى ومع عام استثنائي حرر 
قرر شركاء   26/10/2022 في الرباط 

الشركة H4TI ش.م.م ما يلي : 
طرف  من  حصة   2750 تفويت 
السيد رشيد الشادجي إج  السيد ياسر 

موطالب.
طرف  من  حصة   2750 تفويت 
السيد رشيد الشادجي إج  السيد كريم  

موطالب.
طرف  من  حصة   2750 تفويت 
السيد  إج   الشادجي  رشيد  السيد 

محمد كريم حجي3ة.
الشادجي   رشيد  السيد  استقالة 

من منصبه كمسي3 للشركة.
تعيين السيد ياسر موطالب وكريم 

موطالب كمسي3ين للشركة. 
قانونيا  التزاما  الشركة  تلتزم 
ياسر  للسيد  املشت3ك  بالتوقيع 

موطالب والسيد كريم موطالب.
من  و56   5(  ،7  ،6 تعديل املواد 

القانون ااسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

0)02)5. في 14/11/2022.
81 P

MOROCCAN SAND
SARL

بمقت�سى ومع عام استثنائي حرر 
قرر شركاء   26/10/2022 في الرباط 
MOROCCAN SAND الشركة 

ش.م.م ما يلي : 
طرف  من  حصة   4000 تفويت 
السيد رشيد الشادجي إج  السيد ياسر 

موطالب.
طرف  من  حصة   4000 تفويت 
السيد رشيد الشادجي إج  السيد كريم  

موطالب.
طرف  من  حصة   4000 تفويت 
السيد  إج   الشادجي   رشيد  السيد 

محمد كريم حجي3ة.
الشادجي   رشيد  السيد  استقالة 

من منصبه كمسي3 للشركة.

موطالب ياسر  السيد   تعيين 
وكريم موطالب  كمسي3ين للشركة. 

قانونًيا  التزاًما  الشركة  تلتزم 
ياسر  للسيد  املشت3ك  بالتوقيع 

موطالب والسيد كريم موطالب.
من  و56   5(  ،7  ،6 تعديل املواد 

القانون ااسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 5)02)5 في 14/11/2022.
82 P

CHETOUANI DOMAINE
sarl au

في  حرر  استثنائي  قرار  بمقت�سى 
قرر الشريك الوحيد   20/10/2022
 CHETOUANI DOMAINE للشركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي :

تصفية مسبقة للشركة.
السيد  للشركة  املصفي  تعيين 
محمد شتواني، وكذا مكان التصفية 
املحيط   0( زنقة لبان شقة   52  : في 

الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 0225)5 في 14/11/2022.
83 P

ALFA FIBERS
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بسال   2022 أكتوبر   55
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
التسمية االوتماعية : ألفا فاي30ز.
شارع اامي3   24  : املقر االوتماعي 
سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.
املنتجات  تصنيع   : الهدف 

الكميائية.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 
ديسم30 من   (5 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
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في  حدد   : االوتماعي  الرأسمال 

 200 عل   مقسم  درهما   20.000

حصة بقيمة 500 درهم.

من  مسي3ة  الشركة   : التسيي3 

محمد  يحي  خالد  السيد  طرف 

القادمي والسيد مزوزي امحمد املدة 

غي3 محدودة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(6989

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

نوفم30   9 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت الرقم 9476).

84 P

C&M COMPANY

SARL

رأسمال الشركة : 500.000 درهم

شركة ذات مسؤوية محدودة

املقر االوتماعي : زنقة قرطبة رقم 24 

محل رقم 5 القنيطرة

RC N°60177 - IF N°50187351

TP N°20106238

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 ديسم30 2025 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

رقم  قرطبة  زنقة  االوتماعي  مقرها 

24 محل رقم 5 القنيطرة نتيجة عدم 

تحقيق الهدف.

زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

قرطبة رقم 24 محل رقم 5 القنيطرة 

 (0 وعين السيد معتز مروان عنوانه 

القنيطرة   8 زنقة سبتة الشقة رقم 

كمصفي للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
لإليداع والبيان

85 P

MATCOTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : زاوية زنقة غاندي 

ومبارك الدكاجي وشالة، إقامة مريم

متجر رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون ااسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 MATCOTAL  : التسمية 

SARLAU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االوتماعي : زاوية زنقة غاندي 

إقامة مريم،  ومبارك الدكاجي وشالة، 

متجر رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

بيع مواد البناء بالتقسيط.

املقاولة في نقل البضائع.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 

اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   500 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة عل  الشركاء 

كالتاجي :

 5000 تلموست  أناس  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إج  السيد أناس   : التسيي3 

الحامل لبطاقة التعريف  تلموست، 

.G675609 الوطنية رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67209 بتاريخ 8 نوفم30 2022.

86 P

 BELHARAR IT
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 500.000 درهم
املقر االوتماعي : شارع محمد 

الخامس، 226، زاوية زنقة املسجد 
رقم 169-171، رقم 5، الطابق 

الثالث، القنيطرة
تأسيس شركة

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

التالية :
 BELHARAR IT  : التسمية 

CONSULTING SARLAU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
محمد  شارع   : االوتماعي  املقر 
زاوية زنقة املسجد   ،226 الخامس، 
الطابق   ،5 رقم   ،171-169 رقم 

الثالث، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

مصمم فني في اإلعالميات، م30مج 
ومحلل.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 
اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   500 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة عل  الشركاء 

كالتاجي :
 5000 بلحرار  حسام  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

: أسند إج  السيد حسام  التسيي3 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بلحرار، 

.G526728 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 67259 بتاريخ 54 نوفم30 2022.
87 P

AROUI IMPRESSION
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022 تم  ) أكتوبر  بالقنيطرة بتاريخ 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات التالية :
AROUI IMPRESSION : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
موضوع الشركة : 

ليثو  الحجر،  طباعة  طباعة، 
طريق  عن  أو  ناعمة،  بقطع  كروم 

عمليات التصوير النموذوية.
املدة : 99 سنة.

املقر : تجزئة ااندلس رقم 7)52، 
القنيطرة.

درهم   500.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
العروي  السيدة   : الحصص 

بوشر  5000 حصة.
التسيي3 : السيدة العروي بوشر  

مسي3ة للشركة ملدة غي3 محدودة.
السجل التجاري رقم : 67589.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

8 نوفم30 2022 تحت رقم 67589.
88 P

ROUDYAR AGRIBUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

RC : 42753
ملخص محضر الجمع العام 

االستثنائي للشركة
العام  الجمع  إطار  في 
 ROUDYAR لشركة  االستثنائي 
ذات  شركة   AGRIBUSINESS
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
 2025 مارس  فاتح  بتاريخ  املنعقد 
أوالد   (04 رقم   C بلوك   : الكائنة ب 
مساهمو  تداول  القنيطرة،  وويه، 

الشركة باإلوماع عل  ما يلي :
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تغيي3 املقر االوتماعي :
 (04 رقم   C بلوك   : املقر الجديد 

أوالد وويه، القنيطرة.

تغيي3 الفصل 4 وتحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.

تم اإليداع القانوني للشركة لد  

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2025 مارس   29 بتاريخ  القنيطرة 

تحت رقم 80850.

89 P

DOMAINE AICHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : زاوية شارع محمد 

الديوري ومحمد عبده، إقامة 

كاميليا، الطابق الثاني، مكتب
رقم 24، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون ااسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 DOMAINE AICHA  : التسمية 

SARLAU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : االوتماعي  املقر 

محمد الديوري ومحمد عبده، إقامة 

رقم  مكتب  الثاني،  الطابق  كاميليا، 

24، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

اإلستغالالت  تسيي3  في  املقاولة 

الزراعية.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 

اوتماعية  حصة   500 إج   مقسم 

بقيمة 5000 درهم للواحدة، محررة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة عل  الشركاء 

كالتاجي :

 500 ااخضر  عائشة  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي3 : أسند إج  السيدة عائشة 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  ااخضر، 

.G298787 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم )6724 بتاريخ 50 نوفم30 2022.

90 P

COURTIKA شركة
ش.ذ.م.م

تسيي3 شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2022 نوفم30   2 يوم  بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر :

الغاجي  تاوموعتي  السيد  تسمية 

للشركة وإعطائه حق التوقيع.

استقالة السيد حلمي محمد من 

مهامه بالشركة كمسي3 للشركة.

تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 

بالسجل  وقيد  بالقنيطرة  االبتدائية 

نوفم30   9 التجاري بالقنيطرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 9)2)9.

91 P

RETOUCH PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : زاوية شارع محمد 

B القري وشارع أنوال، إقامة املنار

مكتب رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون ااسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 RETOUCH PUB  : التسمية 

SARLAU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شارع  زاوية   : االوتماعي  املقر 
إقامة  أنوال،  وشارع  القري  محمد 

املنار B، مكتب رقم 2، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

املقاولة أو وكالة اإلشهار.
عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 
اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   500 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة عل  الشركاء 

كالتاجي :
 5000 محمد  الوضاف  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إج   أسند   : التسيي3 
لبطاقة  الحامل  محمد،  الوضاف 

.AA4537 التعريف الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
نوفم30  فاتح  بتاريخ   67527 رقم 

.2022
92 P

KENI STOCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : 47، زنقة عمرو
بن العاص، إقامة إسماعيل

مكتب رقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة

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

التالية :
 KENI STOCK  : التسمية 

SARLAU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة عمرو   ،47  : املقر االوتماعي 
بن العاص، إقامة إسماعيل، مكتب 

رقم 4، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

من  وااكياس  الصناديق  صانع 
أول التلفيف.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 
اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   500 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة عل  الشركاء 

كالتاجي :
 BRINI ISMAIL 1000 السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

 BRINI التسيي3 : أسند إج  السيد
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،ISMAIL

.G991125 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67207 بتاريخ 8 نوفم30 2022.
93 P

AR VIP
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : )2، زنقة أنوال
عمارة فلوري 55، مكتب رقم 4

ميموزا، القنيطرة
السجل التجاري رقم )5755

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 AR VIP SARL لشركة  عادي  الغي3 

AU، تقرر ما يلي :
الشركة  املصادقة عل  حسابات 

منذ التأسيس.
إبراء املسي3.

املبكر  الحل  عل   املصادقة 
للشركة ابتداء من 57 أكتوبر 2022.
نفلوس،  عائشة  السيدة  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مصفية  بصفتها   ،G258564 رقم 

للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بمقرها االوتماعي أعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الرقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

التسلسلي 4404.
94 P
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 STE KNOWLEDGE EDUCAS

PREPA PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االوتماعي : زاوية شارع الي3موك

وزنقة معمورة، مكتب رقم 8، إقامة 

أمين، عمارة C، القنيطرة

السجل التجاري رقم 555)5

الحل املبكر للشركة
الجمع  محضر  بمقت�سى 

 STE لشركة  عادي  الغي3  العام 

 KNOWLEDGE EDUCAS PREPA

PRIVEE SARL AU، تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  عل   املصادقة 

للشركة.

صبار،  سعاد  السيدة  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مصفية  بصفتها   ،GN26973 رقم 

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
الي3موك  شارع  زاوية  بالقنيطرة، 

وزنقة معمورة، مكتب رقم 8، إقامة 

.C أمين، عمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   6 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 95005.

95 P

KENITAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : متجر رقم 28
 زاوية الزنقة )) و76، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون ااسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

KENITAP SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،28 متجر رقم   : املقر االوتماعي 
زاوية الزنقة )) و76، القنيطرة.

التجارة بصفة   : موضوع الشركة 
عامة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 
اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   500 بقيمة 
عل   وموزعة  مكتتبة  بكاملها، 

الشركاء.
املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إج   أسند   : التسيي3 
هللا ابوعل، الحامل لبطاقة التعريف 

.J383858 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67229 بتاريخ 9 نوفم30 2022.
96 P

COMASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : )2، زنقة أنوال
عمارة فلوري 55، مكتب رقم 4

ميموزا، القنيطرة
السجل التجاري رقم 5)559
تفويت حصص اوتماعية

وتعيين مسي3 وديد
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 COMASIS SARL الغي3 عادي لشركة
AU، شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد، تقرر ما يلي :
 5000 تفويت  عل   املصادقة 
درهم   500 بقيمة  اوتماعية  حصة 
بداح  علي  السيد  ملك  في  للحصة 
 BENMERZOUG السيد  لفائدة 

EL MEHDI
6 و7 من القانون  تغيي3 الفصلين 

ااسا�سي للشركة.
قبول استقالة السيد علي بداح 
من مهام تسيي3 الشركة وتعيين السيد 
 ،BENMERZOUG EL MEHDI
مسي3 وحيد للشركة ملدة غي3 محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

222)9 بتاريخ 8 نوفم30 2022.
97 P

COMMANDE ALL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االوتماعي : رقم 9، شارع 

طارق بن زياد، الشقة رقم 5

القنيطرة

السجل التجاري رقم 52685

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2022 27 سبتم30  الغي3 عادي بتاريخ 

تقرر   ،COMMANDE ALL لشركة 

ما يلي :

املبكر  الحل  عل   املصادقة 

للشركة.

تعيين السيد محمد أمين بوتاوت، 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بن  شارع طارق   ،9 رقم  بالقنيطرة، 

زياد، الشقة رقم 5.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ ) أكتوبر 

2022 تحت رقم 92796.

98 P

IFRIDEV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : 47، زنقة عمرو بن 

العاص، إقامة إسماعيل، مكتب 

رقم 4، القنيطرة

السجل التجاري رقم 66249 

القنيطرة

بالجريدة  وقع  خطإ  استدراك 

بتاريخ  57(( عدد   الرسمية 

54 سبتم30 2022

عوض :

رأسمال الشركة :

مبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 

 500 إج   مقسم  درهم   50.000

درهم   500 بقيمة  اوتماعية  حصة 

مكتتبة،  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة عل  الشركاء.

يقرأ :
رأسمال الشركة :

مبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 

 5000 إج   مقسم  درهم   500.000

درهم   500 بقيمة  اوتماعية  حصة 

مكتتبة،  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة عل  الشركاء.

الباقي بدون تغيي3.

99 P

مكتب االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 6)5، شارع القاهرة الطابق ااول

شقة رقم 2 كومطراف 5 تمارة

الهاتف : 7.64.42.48).05

الفاكس : 7.64.47.64).05

METASTEP
ش.م.م

الكائن مقرها : رقم 6)5، الطابق 

ااول، شقة رقم 4، شارع القاهرة 

تمارة

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2022 أكتوبر   27

ذات   METASTEP SARL شركة 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

METASTEP SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
 500.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الهدف االوتماعي :

االستشارة والتسيي3.

املواقع  وتصميم  ال30مجة 

اإللكت3ونية.

الشركاء :

الهادي صقلي 250 حصة.

مريم امرابض 200 حصة.

مريم اسرتي 00) حصة.

مصطفة تضومانت 250 حصة.

مسي3  صقلي  الهادي   : التسيي3 

للشركة.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022)الجريدة الرسمية   22064

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بتمارة تحت رقم )770)5.
100 P

CAMPEZO
SARL AU

مقرها االوتماعي: الرباط، حي 
الرياض، قطاع 25، زنقة الينبوت 

بلوك س تجزئة 50
RC : 99623 – الرباط 

مؤرخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 سبتم30   59 يوم  بالرباط، 
 ،CAMPEZO SARL قرر مسي3 شركة
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
حي  الرباط،  مقرها  واحد،  بشريك 
الينبوت  زنقة   ،25 قطاع  الرياض، 
املقر  تحويل   ،50 تجزئة  س  بلوك 
االوتماعي للشركة إج  الرباط، تجزئة 

بيل ڤـو، زنقة ايت باها، رقم ،40.
كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
الضبط بالسجل التجاري باملحكمة 
نوفم30   55 يوم  بالرباط،  التجارية 

2022، تحت رقم 0205)5. 
للخالصة والبيان

101 P

SORIPOL 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 
ذات رأسمال 500.000 درهم
ملخص محضر الجمع العام 

االستثنائي للشركة
الكائنة ب : رقم 59  شارع موالي 

عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 
رقم 4 القنيطرة

االستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
ذات  شركة   «SORIPOL« لشركة 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
 2022 أكتوبر   52 بتاريخ  املنعقد 
موالي  شارع    59 رقم   : ب  الكائنة 
 عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.
تداول مساهموا الشركة باإلوماع 

عل  ما يلي :

املكي  السيد  املسي3  استقالة 

العروي؛   

تعيين مسي3 وديد للشركة السيد 

العربي املوكي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2022 نوفم30   50 يوم  بالقنيطرة 

تحت رقم 265)9. 

102 P

ALI K IMPORT
SARL AU

إعالن متعلق بتأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي موقع بالرباط 

بتاريخ 59 أكتوبر 2022، تم تأسيس 

شركة باملميزات التالية :

 ALI K  : االوتماعية  التسمية 

.IMPORT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.

 MA Expertise  املقر : موطن لد

فرنسا،  شارع   Services SARL، 45

شقة 8، أكدال، الرباط.

الهدف االوتماعي : تهدف الشركة 

في املغرب وخاروه إج  :

وااوهزة  ااثاث  في  التجارة 

واملعدات املنزلية ؛

استي3اد وتصدير ااثاث وااوهزة 

واملعدات املنزلية.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

يتحدد   : االوتماعي  الرأسمال 

الرأسمال االوتماعي للشركة في مبلغ 

 5000 إج   مقسم  درهم   500.000

حصة ذات 500 درهم كقيمة اسمية 

باسم  مسجلة  الواحدة،  للحصة 

الشريك الوحيد.

يتم تسيي3 الشركة ملدة   : التسيي3 

غي3 محددة من طرف :

ونسية  ذو  خالدي،  علي  السيد 

الوطنية  للبطاقة  حامل  مغربية، 
 19LES قاطن ب   ،PP838632 رقم 

 TULIPES 51300 VIRTY LE

.FRANCOIS France pp

اإليداع القانوني والتسجيل :

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوفم30   54 بتاريخ 

.5(0256
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

لد  كتابة الضبط باملحكمة التجارية 

بالرباط بتاريخ 54 نوفم30 2022 تحت 
رقم )97)56 من السجل التحليلي.

من أول التلخيص والنشر

التسيي3

103 P

S&A TELE SERVICE
SARL AU

إعالن متعلق بتأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي موقع بالرباط 

بتاريخ 58 أكتوبر 2022، تم تأسيس 

شركة باملميزات التالية :

 S&A TELE : التسمية االوتماعية

.SERVICE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.

 MA Expertise  املقر : موطن لد

فرنسا،  شارع   Services SARL، 45

شقة 8، أكدال، الرباط.

الهدف االوتماعي : تهدف الشركة 

في املغرب وخاروه إج  :

متعدد  اتصال  مركز  استغالل 

الوسائط ؛

مجال  في  والتدريب  االستشارة 

والتجارة  بعد  عن  الخدمات 

والتسويق ؛

االستي3اد والتصدير.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

يتحدد   : االوتماعي  الرأسمال 

في  للشركة  االوتماعي  الرأسمال 

 500 درهم مقسم إج    50.000 مبلغ 

حصة ذات 500 درهم كقيمة اسمية 

باسم  مسجلة  الواحدة،  للحصة 

الشريك الوحيد.

يتم تسيي3 الشركة ملدة   : التسيي3 

غي3 محددة من طرف :

ذو  حموتن،  سليمان  السيد 

للبطاقة  حامل  مغربية،  ونسية 

قاطن ب   ،PT833869 الوطنية رقم

5) شارع املقاومة، شقة 54، الرباط 

املحيط.

اإليداع القانوني والتسجيل :

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوفم30   54 بتاريخ 

.5(0257
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

لد  كتابة الضبط باملحكمة التجارية 

بالرباط بتاريخ 54 نوفم30 2022 تحت 
رقم 975)56 من السجل التحليلي.

من أول التلخيص والنشر

التسيي3

104 P

VERT BETON
 Sarl Au

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

  رأسمالها : 50.000 درهم

الكائنة ب : إقامة 22 شقة رقم 9 حي 

النجاح تامسنا تمارة

ملخص محضر الجمع العام 
اإلسثتنائي للشركة

5 - في إطار الجمع العام االستثنائي 

ذات  شركة   VERT BETON لشركة 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

 2022 سبتم30   29 بتاريخ  املنعقد 

الكائنة ب  إقامة 22 شقة رقم 9 حي 

النجاح تامسنا تمارة، تداول مساهموا 

الشركة باإلوماع عل  ما يلي :

من  للشركة  ااسا�سي  املقر  تغيي3 

)2، شارع واد سبو شقة رقم 5 أكدال 

9 حي  22 شقة رقم  الرباط إج  إقامة 

النجاح تامسنا تمارة؛ 

السيد زهي3 زيتوني كمسي3  تعيين  

وديد لشركة ؛

عل  املسي3 اسماعيل عبد  اإلبقاء 

الفتاح ميخوظ؛

من النظام  و56   5( تعديل البند 

ااسا�سي للشركة ؛
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تعديل القانون ااسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لد  

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

2022 تحت  55 نوفم30  بالرباط  يوم 
رقم 0206)5.

105 P

REAL GO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد

يقدر رأسمالها ب : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : 52 مكرر، زنقة 

لبنان، رقم )، حي املحيط، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

في  ومسجل   2022 أغسطس   2( 

تأسيس  تم   2022 أغسطس   25

شركة تحمل الخصائص التالية :

.REAL GO : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة وذات شريك وحيد.

الهدف االوتماعي :

تاور أو وسيط استي3اد وتصدير ؛

التجارية  العمليات  إدارة  مقاول 

للخدمة  الزراعية  أو  الصناعية  أو 

املدنية أو العسكرية ؛

بيع وشراء.
رأس املال : 500.000 درهم مقسمة 

درهم   500 حصة من فئة   5000 إج  

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسم30 من كل سنة ما عدا   (5 إج  

السنة ااوج  تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إج  5) ديسم30.
زنقة  مكرر،   52  : املقر االوتماعي 

لبنان، رقم )، حي املحيط، الرباط.

التسيي3 : السيد أشرف سوفي ملدة 

غي3 محدودة.

توزيع اارباح : من اارباح الصافية 

تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 أكتوبر   28 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 529855 )السجل التجاري 

رقم 629)56).

106 P

MONDE ZEIN

SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DH

 SIEGE SOCIAL : BD

 HASSAN II IMM KIHEL RDC

MOHAMMEDIA

DISSOLUTION

حل الشركة

تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي 

املنعقد في 5) أكتوبر 2022 تم تقرير :

5 - تصفية الشركة.

2 - استقالة املسي3.

) - تعيين السيدة : وصال وامعي 

حيطوط كمصفي للشركة.

 : التصفية  كمقر  تعيين  تم   -  4

إقامة الكيحل  شارع الحسن الثاني، 

مكازة، املحمدية.

إورائه  تم  القانوني  اإليداع 

باملحكمة االبتدائية باملحمدية بتاريخ 

50 نوفم30 2022 تحت رقم 2259.
نسخة للبيان

107 P

STE BOKAPROMO SARL

استدراك خطإ في الجريدة الرسمية 

عدد 5726 بتاريخ 27 يوليو 2022

حل الشركة اعتبارا من   : عوض 

20 ماي 2022.

من  اعتبارا  الشركة  حل   :  يقرأ 

25 ماي 2022.

الباقي بدون تغيي3.

108 P

ااستاذ محمد الهم�سي

موثق بسال

58، شارع فاس، الرمل، سال

الهاتف : 5)/ 0) 55 84 7)05

الفاكس : 29 55 84 7)05

LA MAISON PANDORE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

برأسمال يصل إج  : 500.000 درهم
بمقت�سى عقد هبة محرر من   -  I
طرف ااستاذ محمد الهم�سي بتاريخ 
السيدة  وهبت   2022 أكتوبر   55
لبطاقة  الحاملة  اكديرة،  أمامة 
 ،A266917 رقم  الوطنية  التعريف 
السيدة لينا الوزاني التهامي، الحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
A744034، والسيد عبد هللا الوزاني 
التعريف  لبطاقة  الحامل  التهامي، 
وميع   ،A744037 رقم  الوطنية 
 750 قدرها  االوتماعية  حصصهم 
التهامي  السيد محمد  لفائدة  حصة 
لبطاقة  الحامل  التهامي،  الوزاني 
 B428941 رقم  الوطنية  التعريف 
 LA MAISON والتي يملكونها في شركة
PANDORE SARL AU ونتيجة لذلك 
الشركة  خصائص  بعض  تغيي3   تم 

كما يلي :
التهامي  السيد محمد  تعيين   -  5
الوزاني التهامي كمسي3 وحيد لشركة 
ملرحلة   LA MAISON PANDORE

غي3 محددة.
2 - تغيي3 الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إج  

بشريك وحيد.
) - تغيي3 الفصول 5، )، 6، 7 و55 

من القانون ااسا�سي للشركة.
ااسا�سي  النظام  تحيين   -  4

للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
البيضاء بتاريخ 9 نوفم30 2022 تحت 

رقم 845674.
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 GENERAL
 INTERMEDIATION MAROC

TRADING
SARL AU

رأسمال الشركة : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : 55 شارع 

اابطال، رقم 4، أكدال، الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي 

تحمل الخصائص التالية :
 GENERAL  : التسمية 
 INTERMEDIATION MAROC

.TRADING SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
تصدير   : االوتماعي  الهدف 
لجميع  عامة  بصفة  ومناقصة 

املشت3يات.
رأسمال الشركة : 500.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسم30 من كل سنة ما عدا   (5 إج  

السنة ااوج  تبتدئ من التسجيل.
املقر االوتماعي : 55 شارع اابطال، 

رقم 4، أكدال، الرباط.
الحسن  عزي  ايت  السيد  تعيين 

مسي3 للشركة.
التجاري  بالسجل  التنفيذ  رقم 

رقم 564045 الرباط.
110 P

ااستاذ محمد الهم�سي
موثق بسال

58، شارع فاس، الرمل، سال
الهاتف : 5)/ 0) 55 84 7)05

الفاكس : 29 55 84 7)05

VITA PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 400.000 درهم

I - بمقت�سى عقد توثيقي محرر من 
 طرف ااستاذ محمد الهم�سي بتاريخ
2022 باع كل  ) يوليو و4 أغسطس 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022)الجريدة الرسمية   22066

الغزواني  الغفور  عبد  السيد  من 

االوتماعية  حصصه  لجميع 

اوتماعية،  حصة   800 وقدرها 

حصة   66 السيدة ابتسام الغزواني 
السيدة خديجة لوراوي  اوتماعية، 

لبنى  والسيدة  اوتماعية  حصة   68

التي  حصة اوتماعية،   66 الغزواني 

 VITA PROMO شركة  في  يملكونها 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الغزواني،  توبة  السيدة  لفائدة 

ونتيجة لذلك تم تغيي3 بعض خصائص 

الشركة كما يلي :

من  و55   7 الفصول  تغيي3   -  5

القانون ااسا�سي للشركة.

II - بمقت�سى محضر الجمع العام 

تم   2022 سبتم30   52 املؤرخ بتاريخ 

تعيين السيد لبنى الغزواني، الحاملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 VITA للشركة  كمسي3ة   A440690

PROMO SARL ملرحلة غي3 محدودة.

5 - تحيين القانون ااسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بسال بتاريخ 

2 نوفم30 2022 تحت رقم 9920).

111 P

STE VPR TRANS
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد 
رأسمال الشركة : 500.000 درهم

 املقر االوتماعي : أمل 5 إضافي، 
رقم 505، حي الفتح، الطابق 

الثالث، الرباط

يوم  حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

55 أكتوبر 2022 بالرباط، تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الواحد بالخصائص التالية :

 STE VPR TRANS  : التسمية 

ش.م.م ش.و.

الهدف : مقاول نقل البضائع.
رأسمال الشركة : 500.000 درهم 

فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

عل  الشركاء كاآلتي :

السيد نور الدين الشرادي 5000 

حصة.

إضافي،   5 أمل   : االوتماعي   املقر 
رقم 505، حي الفتح، الطابق الثالث، 

الرباط.

التسيي3 : نور الدين الشرادي.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

995)56 بتاريخ 54 نوفم30 2022. 
بمثابة مقتطف وبيان

112 P

STE BENJAD-TN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 50.000 درهم

مقرها االوتماعي : زنقة ) رقم 2، 

تجزئة أنباري، الخميسات

العام  الجمع  محضر  بمووب 

االستثنائي بالخميسات بتاريخ ) نوفم30 

2022 تقرر ما يلي :

5 - تفويت وميع حصص السيدة 

لفائدة  حصة   50 لحرش  نعيمة 

السيد زهي3 بنسالم.

التوزيع الجديد للرأسمال االوتماعي :

السيد زهي3 بنسالم 500 حصة.

2 - استقالة السيدة نعيمة لحرش 

من مهامها كمسي3ة للشركة.

بنسالم،  زهي3  السيد  تعيين   -  (

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم X194930 كمسي3 للشركة وذلك 

ملدة غي3 محدودة.

4 - تغيي3 الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إج  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد.
القانون  عل   املصادقة   -  5

ااسا�سي التعديلي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ 

 406 رقم  تحت   2022 نوفم30   54

السجل التجاري رقم 28595.

113 P

رجاد طرنس

تبعا ملداوالت الجمع العام الغي3 

العادي املنعقد يوم 29 سبتم30 2022 

 RIJAD TRANS SARL AU لشركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

درهم تم   500.000 رأسمالها  وحيد، 

االتفاق عل  ما يلي :

الرفع من رأسمال الشركة :

رفع رأسمال الشركة من 500.000 

درهم إج  5.800.000 درهم.

من  الشركة  رأسمال  وتقليص 

5.800.000 إج  5.000.000 درهم.

عن  الناتج  العجز  لحذف 

الخسارات السابقة بالشركة والذي 

يكون  وبذلك  درهم   800.000 قدره 

7 و8 من قانون الشركة قد  الفصل 

تغي3 كما يلي :

5000 حصة  وويه عبد اللطيف 

بقيمة 5000 درهم للحصة.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

 لد  املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

55 نوفم30 2022 تحت رقم 0285)5.

114 P

نرمين آلي

الغي3  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

العادي املنعقد يوم )5 أكتوبر 2022 

ذات  شركة  آجي»  »نرمين  لشركة 

مسؤولية محدودة، رأسمالها 500.000 

درهم تم االتفاق عل  ما يلي :

تغيي3 مقر الشركة :

 ،8 0) الشقة رقم  من عمارة رقم 

شارع موالي احمد الوكيلي، حسان.

 ،470 تجزئة  لواللدة،  دوار  إج  

مرس الخي3، تمارة. 

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  املحكمة   لد  

54 نوفم30 2022 تحت رقم 0226)5.

115 P

LES NUITS DE CHAM

شركة محدودة املسؤولية

اسقالة املدير غي3 الشريك
وتعيين املدير الوحيد للشركة

للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 

أكتوبر   55 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2022 قرر الشركاء ما يلي :

استقالة املدير املسي3 السيد سعد 

اكبيدة من منصبه كمدير.

السيدة  الوحيد  املدير  تعيين 

الجنسية،  مغربية  اكبيدة،  فتيحة 

حاملة   ،5964 أبريل   27 من مواليد 

.AB71357 البطاقة الوطنية

بصفته مديرة وحيدة للشركة ملدة 

مع وميع الصالحيات  غي3 محدودة، 

املمنوحة لها من قبل قانون الشركات 

التجارية.

تحديث القانون ااسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9444 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 7 نوفم30 2022.

116 P

GLOSSY INSTITUT

إغالق للشركة
بمقت�سى محضر القرار االستثنائي 

 2022 أكتوبر   55 بتاريخ  بتمارة 

للشركة تقرر ما يلي :

إغالق الشركة ابتداء من 55 أكتوبر 

الرداد  السيدة مونية  وإبراء   ،2022

مصفية للشركة، كما تمت التصفية 

 29 رقم   : للشركة  االوتماعي  باملقر 

تامسنا،  النور  السكنية  املجموعة 

تمارة.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   27 بتاريخ 

.2522

117 P
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AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

زنقة دكار، العمارة رقم 5 الشقة رقم )5، 

الطابق الرابع، املحيط، الرباط

VITE TRANS SKHIRAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : الشقة رقم 4، 
الطابق ااول، إقامة قادر، مرس 

الخي3، تمارة
رقم السجل التجاري : 7657)5

تأسيس شركة
 VITE TRANS  : التسمية 

.SKHIRAT
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
اححاوي  عمر  السيد   : الشركاء 

والسيد عزيز بنمومن.
الهدف االوتماعي : نقل البضائع، 

خدمات النقل، ااعمال املختلفة.
رأسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
 ،4 الشقة رقم   : املقر االوتماعي 
مرس  قادر،  إقامة  ااول،  الطابق 

الخي3، تمارة.
التسيي3 : سيتم تسيي3 الشركة من 
طرف السيد عمر اححاوي أو السيد 

عزيز بنمومن ملدة غي3 محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتمارة.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
تم التقييد في السجل التجاري تحت 
رقم 7657)5 بتاريخ 7 نوفم30 2022.
118 P

HIWORKS
SARL AU

هيووركس ش.م.م ش.و
الرأسمال االوتماعي : 500.000 درهم

 املقر االوتماعي : أمل 5 املسي3ة 
رقم 669، الطابق ااول، ي.م.م، 

الرباط
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 56 سبتم30  الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد، وخصائصها 

عل  النحو التاجي :

التسمية االوتماعية : »هيووكس» 

ش.م.م ش.و.

الهدف االوتماعي : أعمال وتشييد 

متنوعة.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 

فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.

محمد الفالح 5000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،669 املسي3ة رقم   5 أمل   : املقر 

الطابق ااول، ي.م.م، الرباط.

حامل  الفالح،  محمد   : املسي3 

.AB116156 البطاقة الوطنية رقم

رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 

اإليداع القانوني لد  كتابة الضبط 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

RC 163983 الرباط.

119 P

COVACT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها للتصفية : حي الدومة، 

مجموعة 2 زنقة 58، سيدي مومن، 

الدار البيضاء

فسخ مسبق
العادي  الغي3  العام  للجمع  طبقا 

املؤرخ في 28 يونيو 2022 فإن شركاء 

شركة COVACT MAROC قد قرروا 

ما يلي :

من  ابتداء  للشركة  فسخ مسبق 

هذا اليوم.

القاسمي  بلقاسم  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بالدار  التصفية  مقر  تعيين 

 2 مجموعة  الدومة،  حي  البيضاء، 

زنقة 58، سيدي مومن.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لد  املحكمة التجارية بالدار 

 2022 أغسطس   4 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 458))8.
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

السيد بلقاسم القاسمي

120 P

ديوان ااستاذ محمد كريم دوليزال

موثق بالدار البيضاء

465 شارع السفي3 ابن عائشة، الطابق الرابع

0522 40 05 58

الفاكس : 59 05 40 0522

STE ADVANCY ADVISORY
SARL AU

تأسيس شركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -  I

ااستاذ محمد كريم دوليزال املؤرخ 
في 28 أكتوبر 2022 تم وضع القانون 

ااسا�سي للشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد باملزايا اآلتية :

 ADVANCY  : التسمية 

املسؤولية  ذات  شركة   ADVISORY

املحدودة بشريك وحيد.

تجزئة   45  : االوتماعي  املقر 

عرصة الكبي3، معاريف املمتد، الدار 

البيضاء.

الهدف االوتماعي : تهدف الشركة 

إج  :

االئتمانية  ااعمال  وميع 

املحاسبية  واملراوعة  والتدقيق 

والتنظيمية ؛

عن  الحسابات  ومسك  تنظيم 

ووه  وعل   اانظمة  وميع  طريق 

الخصوص أنظمة الكمبيوتر ؛

املعلومات  نظم  وميع  تنظيم 

التجارية ؛

والدعم  االستشارات  خدمات 

واملؤسسات  والشركات  لألفراد 

العامة أو الخاصة ااخر  ؛

أي تشخيص وأي دراسات  إوراء 

ومحاسبية  وقانونية  اقتصادية 

وضريبية ومالية واوتماعية ؛

املشورة والدعم في االست3اتيجية 

املعلومات  ونظم  واإلدارة  والتنظيم 

واملوارد البشرية والتسويق واالتصال، 

من التصميم إج  التنفيذ ؛

تقييم ااعمال ؛

االستشارات القانونية والضريبية 

واملحاسبية واملالية واالوتماعية ؛

ااعمال  وميع  وصياغة  دراسة 

اإلوراءات  كافة  وإتمام  والعقود 

فيما  وخاصة  بها  املتعلقة  الرسمية 

يتعلق بالشركات ؛

وغي3  املعتمدة  التدريب  خدمات 

املعتمدة، والتوظيف وتنسيب املوارد 

الندوات  وتنظيم  اآلخرين  عن  نيابة 

للتدريب  املخصصة  والفعاليات 

وتيسي3 املجموعات ؛

العمليات  وميع  عام،  وبشكل 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي3 مباشر 

املحتمل  من  التي  أو  الشركة   بهدف 

بشرط  وتطويرها  تحقيقها  تعزز  أن 

الظهي3  أحكام  من  تنتقص  أال 

املؤرخ   5.92.5(9 رقم   الشريف 
 (599( يناير   8(  545( روب   54

الذي   89.55 رقم  القانون  بإصدار 

القانوني  املحاسب  مهنة  ينظم 

ويؤسس نظام املحاسبين القانونيين.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

إج   الشركة  حصص   : الحصص 

مسجلة  اوتماعية  حصة   5000

باسم السيد روزاقي املهدي الشريك 

الوحيد للشركة.

السنة االوتماعية : من فاتح يناير 

إج  5) ديسم30.

: تسي3 الشركة من طرف  التسيي3 

املسي3 الوحيد السيد روزاقي املهدي.

العقود  وميع  في  الشركة  تلتزم 

بتوقيع منفرد للسيد روزاقي املهدي.

املركز  لد   القانوني  اإليداع  تم 

نوفم30   ( بتاريخ  لالستثمار  الجهوي 

.2022
للخالصة والبيان

ااستاذ محمد كريم دوليزال
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ORTHOKED
SARL AU

بتمارة  حرر  عرفي  عقد  حسب 
بتاريخ 50 يناير 2022 تمت املصادقة 
عل  القانون ااسا�سي للشركة ذات 

الخصائص التالية :
 ORTHOKED : التسمية االوتماعي

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف االوتماعي : مصحح النطق.

املقر االوتماعي : إقامة نور، عمارة 
ا، شقة 6، تمارة.

درهم   500.000  : املال  رأس 
اوتماعية  حصة   5000 إج   موزعة 
500 درهم محررة نقدا وهي  من فئة 

موزعة كاآلتي :
 5000 الكدادي  إيمان  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

إيمان  السيدة  تعيين   : التسيي3 
غي3  ملدة  للشركة  مسي3ة  الكدادي 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة تحت رقم السجل 

التجاري )767)5. 
122 P

 STE LIBRAIRIE PAPETERIE
CHRONO PLUS

SARL
شركة  لشركاء  العام  الجمع  قرر 
»لي30يري بابيت3ي كرونو بلوس» املنعقد 
 2022 سبتم30   2( بتاريخ  بتمارة 
عنوانها  درهم   500.000  رأسمالها 
الوفاق  تجزئة   5 محل   (065 رقم 

ايراك، تمارة ما يلي :
السيدين  من  الحصص  تفويت 
إج   اموستا  وادريس  اموستا  محمد 
عزيز  ونوفل  عزيز  صالح  السيدين 

بنسبة 400 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 نوفم30   7 االبتدائية بتمارة في 

تحت رقم 02575.
123 P

اامانة امللكية للمغرب
29، شارع العلويين، رقم 5، الرباط

شركة إطوال دوريف
ش.ذ.م.م

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
العادي املنعقد بتاريخ 0) يونيو 2022 
ش.ذ.م.م  دوريف»  »إطوال  لشركة 
فيال  »أوطيل  التجارية  العالمة  ذات 
شارع  الحسيمة،  مقرها  فلوريدو» 
سوسان  ممر  الخامس،  محمد 
اليعقوبي رقم 8، الطابق الثالث، شقة 
درهم   500.000 رأسمالها   ،20 رقم 
تحت  التجاري  بالسجل   واملقيدة 

رقم 529 :
قد قبل استقالة السيد فؤاد من 
وقرر  بالشركة  ثاني  كمسي3  منصبه 
تعيين بدال منه السيد محمد سوسان 
إج  وانب محمد أحمد  ثاني  كمسي3 

سوسان وذلك لفت3ة غي3 محدودة.
االستثنائي  العام  الجمع  إن 
 2022 أكتوبر   5 بتاريخ  املنعقد 
الشريك  وفاة  إج   أشار  قد  للشركة 
املرحوم السيد محمد سوسان، وفقا 
واملستفيدون أن  لذلك قرر الشركاء 
ااسا�سي  القانون  في  الورثة  يدرووا 
بتاريخ  اإلراثة  لعقد  وفقا   للشركة 
السيدة  وهم   2022 سبتم30   26
وميلة  والسيدة  أومغار  فضمة 
سوسان،  محمد  والسادة  سوسان 
سوسان  فؤاد  سوسان،  فكري 

وحكيم سوسان.
و7   6 وبالتاجي تم تعديل املادتين 

من النظام ااسا�سي.
وقرر تعيين السيد محمد سوسان 
لفت3ة  وذلك  بالشركة  وحيد  كمسي3 

غي3 محدودة.
أساسية  قوانين  وضع  تم  كما 

وديدة بتاريخ 6 أكتوبر 2022.
كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2022 يوليو   28 بتاريخ  بالحسيمة 
تحت رقم 98) وبتاريخ 7 نوفم30 2022 

تحت رقم 282.
بمثابة مقتطف وبيان

في3ماك ش.ذ.م.م

124 P

اامانة امللكية للمغرب

29، شارع العلويي، رقم 5، الرباط

صوياك
ش.ذ.م.م وذات شريك واحد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2022 أكتوبر   ( بتاريخ  املنعقد 

وذات  ش.ذ.م.م  »صوياك»  لشركة 

الحسيمة  مقرها  وحيد،   شريك 
رأسمالها  تطوان،  زنقة   2(

2.500.000 درهم، واملقيدة بالسجل 

التجاري بالحسيمة تحت رقم 55)5، 

قد الحظ وفاة املرحوم السيد محمد 

الورثة  إدماج  قرر  بذلك  سوسان، 

وفقا  للشركة  ااسا�سي  القانون  في 

لعقد اإلراثة بتاريخ 26 سبتم30 2022 

وهم السيدة فضمة أومغار والسيدة 

محمد  والسادة  سوسان  وميلة 

فؤاد  سوسان،  فكري  سوسان، 

سوسان وحكيم سوسان.

و7   6 وبالتاجي تم تعديل املادتين 

من النظام ااسا�سي.

وقرر تعيين السيدة فضمة أومغار 

كمسي3ة وحيدة بالشركة وذلك لفت3ة 

غي3 محدودة.

أساسية  قوانين  وضع  تم  كما 

ش.ذ.م.م  »صوياك»  وديدة لشركة 

بتاريخ 5 أكتوبر 2022.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالحسيمة 

بتاريخ 8 نوفم30 2022 تحت رقم 284.
بمثابة مقتطف وبيان

في3ماك ش.ذ.م.م

125 P

GAB CAFE
شركة محدودة املسؤولية ش.و

رأسمالها : 500.000 درهم

الحل املسبق للشركة
الغي3  العامة  الجمعية  إن   -  5

أكتوبر   55 العادية التي تمت بتاريخ 

2022 للشركة بمقرها االوتماعي 55، 

الشوب  ااعمال  مركز  سبو،  شارع 

املكتب رقم 2، الطابق 5، القنيطرة، 

قررت ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
رقم  تعيين السيد حسن كباص، 
 G325736 بطاقة التعريف الوطنية

بصفته مصفيا للشركة.
للشركة  االوتماعي  املقر  تحديد 

كمقر للتصفية.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 7)2)9 

بتاريخ 9 نوفم30 2022.
126 P

SI-MAINTENANCE
SARL AU

بمقت�سى املحضر الشفوي   : أوال 
بتاريخ  االستثنائي  العام   للجمع 
الكائن  للشركة   2022 سبتم30   29
الشقة  عقبة،  شارع   ،46 مقرها 
رقم س.ت  الرباط،  أكدال،   ،2 رقم 

5)05)5 الرباط، تقرر ما يلي :
إج   للشركة  االوتماعي  املقر  نقل 
مدينة تمارة، الشقة رقم 20، العمارة 

رقم )540، حي الوفاق، تمارة.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 
54 نوفم30 2022 تحت رقم 0272)5.
127 P

STE PARA MKS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2022 نوفم30  فاتح  في  املؤرخ 
لشركة PARA MKS ذات املسؤولية 
مقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 
ط.ت.ح   5 رقم  محل   : االوتماعي 
إقامة كوثر، بلوك رقم 8 بالس دارم، 

مكناس قد تقرر :
الحساب النهائي للتصفية.
موافقة عل  تقرير املصفي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم30   7 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
5098 رقم السجل  2022 تحت رقم 

التجاري 02)7).
128 P
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SAMIR BAYYOU

Comptable Agrée

SIR ARAB
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

لشركة   2022 أكتوبر   6 في  املؤرخ 

SIR ARAB ذات املسؤولية املحدودة 

 : االوتماعي  مقرها  واحد،  بشريك 
قنيطرة  زنقة   52 الشقة   52 إقامة 

م.ج، مكناس قد تقرر :

بيع 500 حصة عائدة للسيد عبد 

عبد  عالء  الخوجي  إج   سعد  العزيز 

املقصود وابر.
املفت3ق  باإلمضاء  الشركة  تلتزم 

الغي3 مشت3ك للسيد عبد العزيز سعد 

أو السيد الخوجي عالء املقصود وابر.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  إج   واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم30   4 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
2022 تحت رقم 4047 سجل تجاري 

رقم 549)4.

129 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agrée

STE CONFORT LAB
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

لشركة   2022 أكتوبر   55 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات   CONFORT LAB

مقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 
نافع،  بن  عقبة  زنقة   :  االوتماعي 

رقم 5 م.ج، مكناس قد تقرر :

تحويل املقر الرئي�سي للشركة إج  

محل تجاري الكائن   : العنوان التاجي 

ب رقم 7، إقامة ونان مكناس 50)، 

مكناس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم30   50 التجارية بمكناس بتاريخ 
2022 تحت رقم 4542 سجل تجاري 

رقم 40685.
130 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agrée

AQUA GAZ
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
لشركة   2022 سبتم30   (0 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات   AQUA GAZ
مقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 
رياض   552 رقم   2 محل   : االوتماعي 
اسماعيلية انا�سي، مكناس قد تقرر :
40000 حصة عائدة للسيدة  بيع 
بوعزة  السيد  إج   اووني  سمي3ة 

عيادي.
استقالة املسي3ة الوحيدة السيدة 
اووني سمي3ة وتعيين السيد عيادي 

بوعزة مسي3ا وحيدا للشركة.
الوحيد  باإلمضاء  الشركة  تلتزم 
للمسي3 الوحيد السيد بوعزة عيادي.

 AQUA من  الشركة  اسم  تغيي3 
.ROAD-MEK  إج GAZ

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم30   9 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
2022 تحت رقم ))45 سجل تجاري 

رقم 45055.
131 P

PROMO YOUSSEF & FRERES
 شركة محدودة املسؤولية 

من شريك واحد
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : )2 شارع أنوال، 

عمارة فلوري 55 مكتب رقم 4، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي سجل   : أوال 

 ،2022 نوفم30   ( بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  ااسا�سي  القانون  حرر 

محدودة املسؤولية من شريك واحد، 

تحمل املواصفات التالية :

 PROMO  : التسمية   -  5
.YOUSSEF & FRERES

2 - الهدف : هدف الشركة :
اإلنعاشات العقارية ؛

أعمال متنوعة بما في ذلك ااعمال 
العقارية ؛

واملباني  املختلفة  ااعمال  شركة 
وميع الحرف ؛

البناء، التهيئة والخدمة والهندسة 
املدنية ووميع ااعمال ااخر  ؛

ووميع  للعقارات  والبيع  الشراء 
مواد البناء ؛

في  املنفعة  أو  املشاركة  أخذ 
املتعلقة  واملقاوالت  الشركات  وميع 

بااهداف املذكورة ؛
العمليات  وميع  عامة  وبصفة 
والصناعية  واملالية  التجارية 
مباشر  ارتباط  لها  التي  والعقارية 
لغرض الشركة أو أي �سيء آخر مماثل 
أن  املحتمل  والتي من  أو ذي صلة، 
من  شكل  بأي  الشركة  تطوير  تعزز 

ااشكال.
شارع   2(  : االوتماعي  املقر   -  (
 أنوال، عمارة فلوري 55 مكتب رقم 4، 

ميموزا، القنيطرة.
4 - املدة : 99 سنة.

حدد   : املال االوتماعي  رأس   -  5
درهم   500.000 مبلغ  في  املال  رأس 
مقسمة عل  5000 حصة بقيمة 500 
مخصصة  الواحدة  للحصة  درهم 

للمسي3 الوحيد كالتاجي :
 5000 محمد  العرو�سي  السيد 

حصة.
6 - اإلدارة : تدار الشركة من قبل 

املسي3 :
املزداد  محمد،  العرو�سي  السيد 
الحامل   ،5975 ديسم30   (5 بتاريخ 
 G331662 لبطاقة التعريف الوطنية
القاطن بالقنيطرة، تجزئة االسماعلية، 

رقم 572.
7 - السنة املالية : من فاتح يناير 

إج  5) ديسم30.
إلنشاء   %5 تقتطع   : اارباح   -  8
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 
الفائض حسب قرار الشريك الواحد.

9 - الحصص : تم تسديد الحصص 

درهم   500.000 قدره  بما  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

تم   : القانوني  اإليداع   : ثانيا 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

 2022 نوفم30   50 بتاريخ  بالقنيطرة 
وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 67249.

132 P

ARCHI MOBILI
شركة محدودة املسؤولية

من شريك واحد
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : )) زاوية شارع 
رفائيل مارسال وإمي فرود عين بروة 

الدار البيضاء

الزيادة في رأسمال الشركة
I - عل  إثر الجمع العام غي3 العادي 

 ،2022 سبتم30   26 بتاريخ  املنعقد 

 ARCHI« قرر الشريك الوحيد لشركة

MOBILI» شركة محدودة املسؤولية 
من شريك واحد، رأسمالها 500.000 
زاوية   ((  : مقرها االوتماعي  درهم، 

شارع رفائيل مارسال وإمي فرود عين 

بروة الدار البيضاء، ما يلي :

االوتماعي  املال  رأس  في  الزيادة 

إج   درهم لحمله   5.488.400 بقيمة 

5.588.400 درهم، متبوعا بتخفيض 

درهم   5.288.400 بقيمة  لرأسمال 

مقابل  درهم   (00.000 إج   لحمله 

بقيمة  حصة وديدة   2000 إصدار 

تحرر  الواحدة،  للحصة  درهم   500

بكاملها لصالح :

 2000  : عزيز  البوخاري  السيد 

حصة.

من   7 و   6 البند  تعديل كل من 

القانون ااسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  تحت   2022 نوفم30   54  

.846557

133 P
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COPREF
شركة محدودة املسؤولية

من شريك واحد
رأسمالها : 0.000.000) درهم

مقرها االوتماعي : 24 إقامة نبيل 
شارع أبو بكر الصديق - القنيطرة

خفض رأسمال الشركة
I - عل  إثر الجمع العام غي3 العادي 
2022، قرر  7 نوفم30  املنعقد بتاريخ 
 «COPREF« الشريك الوحيد لشركة
شركة محدودة املسؤولية من شريك 
واحد، رأسمالها 0.000.000) درهم، 
نبيل  إقامة   24  : االوتماعي  مقرها 
القنيطرة،   - أبو بكر الصديق  شارع 

ما يلي :
االوتماعي  رأسمال  تخفيض 
وذلك  درهم   54.400.000 بقيمة 
إج   درهم   (0.000.000 من  لحمله 

55.600.000 درهم :
من   7 و   6 البند  تعديل كل من 

القانون ااسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 
 54 نوفم30 2022 تحت رقم 280)9.
134 P

MONACO ACCESSOIRE 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 500.000 درهم

حل وتصفية الشركة
تبعا ملقتضيات الجمع العام غي3 
العادي املؤرخ بتاريخ 5 أكتوبر 2022 

قرر الشركاء ما يلي :
املصادقة عل  تقرير املصفي.

والنهائي  التام  اإلبراء  إعطاء 
للمصفي السيد سهيل الفكري.

وتصفية  حل  عل   املصادقة 
الشركة.

مراوعة حسابات التصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم30   8 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9457).
135 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

شقة ) عمارة 2 )شركة التبغ) طريق القنيطرة

سال

AGENCE KOUNTAFA
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : سال، تجزئة مروان

عمارة د متجر رقم 4 حي الرحمة

مسجلة بالسجل التجاري بسال

تحت رقم 25749

تصفية مسبقة للشركة
العام االستثنائي  الجمع  بمحضر 

قرر الشريك   2022 نوفم30   8 بتاريخ 

الوحيد ما يلي :

 AGENCE شركة  تصفية 

مع  مسبقة  بصفة   KOUNTAFA

تعيين السيد محمد أفوزار كمشرف 

عل  عملية التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 

تحت   ،2022 نوفم30   50 يوم  بسال 

رقم 9470).
شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

136 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

شقة ) عمارة 2 )شركة التبغ) طريق القنيطرة

سال

HOME UNIVERS

SARL

رأسمالها : 5.500.000 درهم

املقر االوتماعي : الرباط، 6 قطاع 

أ رقم 6 زاوية زنقة الرياحين وشارع 

النخيل حي الرياض

مسجلة بالسجل التجاري بالرباط 

تحت رقم 589)52

إنشاء فرع
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 55 سبتم30 2022 :

بمدينة  لشركة  فرع  تأسيس 

: الدار  الدار البيضاء بالعنوان التاجي 

املسي3ة  شارع   ،7( رقم  البيضاء، 

الخضراء، متجر بالطابق اار�سي.

.HOME UNIVERS : التسمية

الشركة  نشاط  نفس   : النشاط 

باملقر الرئي�سي وهو بيع ااثاث املنزجي 

بالتقسيط.

 55  : النشاط  استغالل  بداية 

سبتم30 2022.

املسؤول القانوني : السيدة سعاد 

دويب.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 

تحت   ،2022 نوفم30   50 يوم  بسال 

رقم 7656).

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالدار البيضاء تحت رقم 565955.

اإلشارة والنشر

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

137 P

HLH TRANS

ش.م.م

الرأسمال االوتماعي : 500.000 درهم 

املقر االوتماعي :   حي الرحمة قطاع 

E الرقم 808– سال-

تعديل
الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتاريخ 14/10/2022 

  HLH TRANS شركة  شركاء  قررا 

الرحمة  حي   : التاجي  العنوان  تحت 

قطاع E الرقم 808– سال-  ما يلي :

يقرر    : االوتماعي  املقر  تحويل 

: من املقر  الجمع العام تحويل املقر 

257 زنقة الطوقان حي  القديم  رقم 

إج  املقر الجديد حي  – سال-   كريمة 

الرحمة قطاع E الرقم 808– سال-

للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل 96-5.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ  في  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

09/11/2022 تحت الرقم 9465) .

138 P

ALISYS TECHNO MAROC 
أليسيس تكنو ماروك

شركة محدودة املسؤولية
مقرها االوتماعي : 55، زنقة 

الوحدة، إقامة اإلمام علي، الشقة 
رقم 2 - الدار البيضاء

رأسمالها 50.000 درهم
السجل التجاري : الدار البيضاء - 

45487(
متابعة النشاط التجاري

بمقت�سى محضر قرار الجمع العام 
تكنو  أليسيس  لشركة  االستثنائي 
املسؤولية  محدودة  شركة  ماروك 
 ALISYS TECHNO MAROC«
سبتم30   2( بتاريخ  الصادر   «SARL

2022، تقرر ما يلي :
تذكي3 بانخفاض الوضعية املالية 
الرأسمال  ربع  من  ادنى  الصافية 
الحساب  نهاية  عقب  االوتماعي، 

السنوي لسنة 2025.
قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة 

النشاط.
تفويت السلط.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 
 2022 نوفم30   55 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 846048.
للخالصة والبيان

املسي3

139 P

HMA GUARD
ش.ذ.م.م

تفويت حصص
تغيي3 الشكل القانوني  للشركة
تغيي3 املقر االوتماعي للشركة

استقالة مسي3ة وتعيين مسي3 وديد
عل  إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ 
شركاء  اوتمع   ،2025 ديسم30   27
شركة »HMA GUARD» شركة ذات 
مسؤولية محدودة بمقر هذه ااخي3ة 

وقرروا املصادقة عل  ما يلي :
تفويت كل حصص السيد ياسين 
حصة للسيد   ((0 بوشامة وعددها 

عبد العاجي بلحسن.
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السيدة  حصص  كل  تفويت 
حصة   670 وميلة خطيب وعددها 

للسيد عبد العاجي بلحسن.
تغيي3 املقر االوتماعي للشركة إج  
 ،2 عمارة   : ب  الكائن  الجديد  املقر 
طريق  نويفات،  دوار  ااول،  الطابق 

تامسنة، عين عتيق 4022، تمارة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.
تعيين السيد محمد بلقايد كمسي3 
وميلة  للسيدة  بدال  للشركة  وديد 

خطيب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  أنجز 
االبتدائية بتمارة في 9 نوفم30 2022، 

تحت رقم 9284.
من أول املستخرج واإلنجاز

140 P

MILOUA GARDE
ش.ذ.م.م

تفويت حصص
تغيي3 املقر االوتماعي للشركة
تغيي3 الشكل القانوني  للشركة

عل  إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ 
52 ماي 2022، اوتمع شركاء شركة 
ذات  شركة   «MILOUA GARDE«
مسؤولية محدودة بمقر هذه ااخي3ة 

وقرروا املصادقة عل  ما يلي :
تغيي3 املقر االوتماعي للشركة إج  
 ،5( رقم   : ب  الكائن  الجديد  املقر 

زنقة الشماعية، بطانة - سال.
من حصص  حصة   250 تفويت 
امحمد  للسيد  ميلوع  أنوار  السيد 

بلحسن.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  أنجز 
االبتدائية بسال في 26 سبتم30 2022، 

تحت رقم 9670).
من أول املستخرج واإلنجاز

141 P

 HRIZI CONSTRUCTIONS ET

EQUIPEMENTS PLUS
ش.ذ.م.م

تغيي3 املقر االوتماعي للشركة
عل  إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ 

58 ماي 2025، اوتمع شركاء شركة 

 HRIZI CONSTRUCTIONS ET«

شركة   «EQUIPEMENTS PLUS

هذه  بمقر  محدودة  مسؤولية  ذات 

ااخي3ة وقرروا املصادقة عل  ما يلي :

للشركة  االوتماعي  املقر  تغيي3 

إقامة   : ب  الكائن  الجديد  املقر  إج  

روان شقة C8، شارع لال مريم، سال 

الجديدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  أنجز 

 ،2022 أكتوبر   6 االبتدائية بسال في 

تحت رقم 9776).
من أول املستخرج واإلنجاز

142 P

MINYOU PROMO
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس
عل  إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ 

26 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصبغات التالية :

.MINYOU PROMO : التسمية

: هدف الشركة باملغرب  املوضوع 

أو بالخارج :

اإلنعاش العقاري وأشغال البناء.

شارع  ملتقى   : االوتماعي  املقر 

الحسن ااول وشارع طارق بن زياد، 

تجزئة املستقبل )، دكان 2 - تمارة.
درهم   500.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

حررت كلها  درهم لكل واحدة،   500

باسم السيد محمد شهاب. 

املدة : 99 سنة من تاريخ إنشاءها 

ما عدا في حالة تمديدها أو فسخها 

مسبقا.

التسيي3 : الشركة مسي3ة من طرف 

السيد محمد شهاب.

اإليداع  أنجز   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 
في 9 نوفم30 2022 تحت رقم السجل 

التجاري 7675)5.
من أول املستخرج واإلنجاز

143 P

AJIAT TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك واحد 

السجل التجاري رقم )54852
الحل املبكر للشركة

العام   الجمع  محضر  بمقت�سى 
أكتوبر   50 بتاريخ  العادي  الغي3 
 AJIAT TRANS« لشركة   ،2022

SARL AU»، تقرر ما يلي :
املبكر  الحل  عل   املصادقة 

للشركة.
تعيين السيد مراد هشامي بصفته 

مصفي الشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
شارع   (0 شقة  االوتماعي:  بمقرها 
موالي احمد الوكيلي حسان الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم30   54 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0250)5.
144 P

LAANAYA MOTOCYCLE
تصفية شركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املسجل  سال  في  العادي  غي3 
شركة  لشركاء   2022 أكتوبر   20
وهي   «LAANAYA MOTOCYCLE«
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم،   500.000 رأسمالها 
االوتماعي الكائن بحي الرحمة نسيم 

2 عمارة 2 املحل رقم 7 سال.
تصفية نهائية للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لد   الضبط  بكتابة 
نوفم30   50 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9475).
145 P

 YJ CONSULTANCY AND
MANAGEMENT

SARL AU
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تكوين  تم   ،2022 أكتوبر   4

خصائصها كالتاجي :
 YJ CONSULTANCY« : التسمية

.«AND MANAGEMENT
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة ذات شريك واحد .
الهدف : تمارس الشركة ااهداف 

التالية :
إدارة املشاريع واإلشراف عليها.

تنفيذ إدارة مشروع.
الدراسات االقتصادية للمشاريع.

الجدولة والتوويه والتنسيق.
تفويض ومساعدة إدارة املشروع.

الهندسة الداخلية والتصميم.
 (0 رقم  عمارة   : االوتماعي  املقر 
أحمد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

الوكيلي حسان الرباط.
 500.000  : رأس املال االوتماعي 
حصة قيمة   5000 درهم مقسم إج  

كل واحدة 500 درهم.
التسيي3 : تم تعيين السيدة يسر  
للشركة  وحيدة  كمسي3ة  الجرندي 

وملدة غي3 محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لد   القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 995)56.
146 P

ائتمانية علي الجامعي
محاسب معتمد

69 زنقة تانسيفت شقة رقم 5 أكدال، الرباط
الهاتف 7775499)05 الفاكس 7682980)05

JAN IT
عمارة 58 شقة أ) زنقة واد سبو، 

أكدال الرباط
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس   تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :
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.«JAN IT« : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد .
االستشارة   : االوتماعي  الهدف 
التنمية  في  والتدريب  والتسيي3 
الذاتية، وتنمية اانظمة املعلوماتية.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 
مقسم إج  5000 حصة اوتماعية ب 

500 درهم للحصة الوحيدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  ااوج  

بالسجل التجاري.
شقة   58 عمارة   : املقر االوتماعي 

أ) زنقة واد سبو، أكدال الرباط.
اإلدارة : يتكلف بإدارة الشركة ملدة 
غي3 محدودة الشريك الوحيد السيد 
للبطاقة  الحامل  الحسن،  الجناتي 

.AD139295 الوطنية للتعريف رقم
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بكتابة  التجاري  السجل  في  الشركة 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   2022 نوفم30   54 بالرباط يوم 

رقم 977)56.
147 P

SOCIETE MALIKA & SABLES
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2022 أغسطس   2( ومسجل بتاريخ 

قرر املشاركون في الشركة ما يلي :
التي  الحصص  مجموع  تفويت 
والسيد  نزهة  واسو  السيدة  تملكها 
أحمد  السيد  إج   بالوادي  أناس 
موالي  بوكفة  والسيد  القاسمي 

املهدي ما مجموعه 400 حصة.
مليكة  واسو  السيدة  استقالة 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيي3  من 
أحمد القاسمي وموالي املهدي بوكفة 

مسي3ين مشاركين للشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ   528982 رقم  تحت  بالرباط 
السجل  رقم   2022 سبتم30   25

التجاري 550897.
مقتطف وبيان

148 P

F.R GRAPHICS
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م م.و
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد ش.ذ.م.م.م.و :

 F.R  : االوتماعي  اللقب 

GRAPHICS SARL AU ش.ذ.م.م.و.

الشركاء واملساهمون : 

رقم  ب.و.ط  رشاد  فكار  السيد 

AD232345 :  يملك 5000 سهم.

املسي3ون : السيد فكار رشاد.
رأس املال : 500.000 درهم.

النشاط : مطبعة.

مصمم.

مقاول اإلنتاج السمعي البصري.

املدة : 99 سنة.
الطابق  سيما  زنقة   5  : العنوان 

ااول شقة 5 ديور الجامع الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم30   55 يوم  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 00)0)5.
للبيان

149 P

STE SAMARA ESSAFI
SARL

برأسمال : 50.000 درهم
رقم 275 شارع بني عمي3 حي الفتح

خريبكة

عام  ومع  محضر  بمقت�سى   -  5

أكتوبر   26 في  املنعقد  استثنائي 

 STE يخص شركة  بخريبكة،   2022

املووود   ،SAMARA ESSAFI SARL

تقررت  أعاله،  بالعنوان  مقرها 

التغيي3ات التالية :

الزيادة في رأسمال الشركة :

محمد  الوحيد  الشريك  قرر 

الصافي بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 

رأسمالها  ليصبح  درهم   90.000

مع  درهم،   500.000 هو  الجديد 

بثمن  اوتماعية  حصة   900 إنشاء 

500 درهم للحصة، والتي تم تحريرها 

وتحويلها بإسم محمد الصافي.

إضافة نشاط وديد للشركة :

العام  الجمع  أعضاء  قرر 

وديد  نشاط  إضافة  االستثنائي 

اللوازم  وبيع  شراء   : وهو  للشركة 

املكتبية.

تنسيق القانون ااسا�سي للشركة :

العام  الجمع  أعضاء  قرر 

االستثنائي تنسيق القانون ااسا�سي 

للشركة وذلك بتغيي3 البند السادس 

والبند السابع من هذا القانون.

لد   القانوني  اإليداع  تم   -  2

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2022 نوفم30   50 بتاريخ  بخريبكة 
التجاري  وبالسجل   572 رقم  تحت 

تحت رقم )687.

150 P

ائتمانية سوفيكاس ش م م

رقم 8) إقامة ونان عالل شارع طارق بن 

زياد - تمارة

مكتب املحاسبة

STRA-VINC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة -ش.م.م ش.و

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  حيث  بتمارة،   2022 27 أكتوبر 

لشركة  التأسي�سي  القانون  وضع 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد، مميزاتها كالتاجي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

محدودة املسؤولية ش.م.م ش.و.

.«STRA-VINC« : التسمية

ااشغال   : االوتماعي  الهدف 

املختلفة وأشغال البناء.

بصفة عامة كل العمليات املالية، 

املرتبطة بشكل مباشر أو  التجارية، 

وكذا  الشركة  بموضوع  مباشر  غي3 

تنمية  شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة.

 4 رقم  شقة   : االوتماعي  املقر 

الطابق ااول إقامة قادر مر�سى الخي3 

- تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االوتماعي  الرأسمال 

إج   مقسمة  درهم   500.000 مبلغ 

درهم   500 فئة  من  حصة   5000

وحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

 5000  : اهرويل  غزالن  السيدة 

حصة.

السيدة غزالن اهرويل   : التسيي3 

تعت30 مسي3ة الشركة ملدة غي3 محدودة.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير إج  5) ديسم30 من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 9295 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 50 نوفم30 2022.
عن النسخة والنص

ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى )سوفيكاس)

151 P

DARI MEDIC

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر املشاركان   ،2022 فاتح سبتم30 

في الشركة ما يلي :

السيد  لفائدة  حصة   50 تفويت 

سلطاني محسن.

للشركة  الجديد  املسي3  تسمية 

السيد سلطاني محسن.

تغيي3 الشكل القانوني للشركة إج  

: شركة محدودة املسؤولية والشريك 

الوحيد.

ااسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

7 نوفم30 2022 تحت رقم 0065)5.
مقتطف وبيان

152 P
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 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE FRERES

YASSINE
«SCI«

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر املشاركون في   ،2025 يونيو   50

الشركة ما يلي :

تغيي3 الشكل القانوني للشركة إج  

شركة محدودة املسؤولية.

 : إج   الشركة  تسمية  تغيي3 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

.FRERES YASSINE

املوافقة عل  تقرير املحاسب.

ااسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتابة  القانوني 

 50 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

نوفم30 2022 تحت رقم 9)5240.
مقتطف وبيان

153 P

SECURE-IC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها االوتماعي :  500.000 

درهم

مقرها االوتماعي : شارع الدرفوفي 

عمارة وداد الطابق الرابع الرقم 5 

وودة

سجل تجاري بوودة : )825)

IF : 50576981

تغيي3 املقر االوتماعي للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املنعقد   «SECURE-IC« لشركة 

الشركة  بمقر   2022 ف30اير   55 يوم 

بوودة، قرر ما يلي :

تغيي3 املقر االوتماعي للشركة :

شارع الدرفوفي عمارة وداد   : من 

الطابق الرابع الرقم 5 وودة.

الصناعي،  التسريع  منطقة   : إج  
الدور   ،5 الصناعي  التسريع  عمارة 

005 د، الطابق اار�سي.

القانون  من   4 املادة  تغيي3 

ااسا�سي.

تحديث القانون ااسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 4 بتاريخ  بوودة  التجارية  باملحكمة 

نوفم30 2022 تحت رقم 9)57.

154 P

MISADORA

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها االوتماعي : 500.000 

درهم

مقرها االوتماعي : 529 الرقم 5 

تجزئة ابن خلدون - وودة

سجل تجاري بوودة : 9945)

IF : 52663035

تغيي3 املقر االوتماعي للشركة
بمقت�سى قرار الشريكة الوحيدة 

لشركة   2022 أكتوبر   50 بتاريخ 

محدودة  شركة   «MISADORA«

وحيد،  شريك  ذات  املسؤولية 

مقرها  درهم،   500.000 رأسمالها في 

بوودة، تقرر ما يلي :

تغيي3 املقر االوتماعي للشركة :

 529  : من املقر االوتماعي الكائن 

الرقم 5 تجزئة ابن خلدون - وودة.

زاوية   : إج  املقر االوتماعي الكائن 

شارع املوحدين وشارع بن رشد الرقم 

الشقة  الثاني  الطابق  رانيا  إقامة   4

رقم 5 وودة.

القانون  من   4 الفصل  تغيي3 

ااسا�سي.

ااسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بوودة  التجارية  باملحكمة 

8 نوفم30 2022 تحت رقم 5756.

155 P

STE OUDRENE GAZ
S.A.R.L

تيزي وسلي ، املركز، تازة
الرسم املنهي :0957)565

التعريف الجبائي : ))45507
السجل التجاري : 5287

التعريف الجبائي  املوحد : 
00557692(000065

تفويت الحصص 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تفويت  تم  بتازة   2022 يونيو   (0
طرف  من  اوتماعية  حصة   6666
يملكها  التي  مصطفى   باجي  السيد 
   STE OUDRENE GAZ« في شركة  
عمر   باجي  السيد   لفائدة   «S.A.R.L
 (((( و  حصة اوتماعية      ((((
حصة اوتماعية لفائدة السيد باجي 
والتي أصبحت تتوزع  عبد اللطيف. 

عل  الشكل التاجي :    
50.000 حصة  - السيد باجي عمر 

اوتماعية.
اللطيف                                      عبد  باجي  السيد   -

50000  حصة اوتماعية.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   -
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   14/11/2022 بتاريخ 

.2022/530
156 P

STE PLATE FORME ARKANE
S.A.R.L

دوار امطاغرة، وماعة أوالد 
الشريف، تازة 

الرسم املنهي : 55770029
التعريف الجبائي : 258207)5

السجل التجاري : 6775
التعريف الجبائي  املوحد : 

00(564429000054
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بتازة تم تأسيس   2022 أكتوبر    06
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
القانون  عل   املوقعين  لألشخاص 
ااسا�سي للشركة املذكور خصائصها 

كالتاجي :

التسمية القانونية للشركة: 

 STE PLATE FORME« شركة 

.«ARKANE S.A.R.L

- املوضوع االوتماعي للشركة :                            

- التكوين والت3بية.       

- عرض املحتو  الرقمي.

دوار    : املقر االوتماعي للشركة   -

الشريف،  أوالد  وماعة  امطاغرة، 

تازة.

إن مدة الشركة   : مدة الشركة   -

محددة في 99 سنة.

للشركة  االوتماعي  الرأسمال   -

500.000 درهم مقسم إج   محدد في 

5000 حصة قيمة كل منها 500 درهم 

وتتوزع عل  الشكل التاجي :

حصة    500  : لقرع  مصطفى 

اوتماعية.

حصة    500  : اليوسفي  اليزيد 

اوتماعية.

الشركة  إن   : الشركة  تسيي3   -

مسي3ة و مدارة من طرف السيد اليزيد 

اليوسفي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   -

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد   2022 نوفم30   50 بتاريخ 

.2022/523

157 P

DAR EL GHAZI R G
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

6)5 شارع اامي3 موالي عبد هللا 

شاطئ كازينو هرهورة تمارة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 

وضع القانون ااسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :

DAR EL GHAZI R G : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مطعم   : االوتماعي  الهدف 

لتحضي3 وميع املأكوالت واملثلجات.
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قاعة الشاي.
رأسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 
الشريك  لفائدة  للحصة  درهم   500

الوحيد السيد ومال الغازي.
املقر االوتماعي : 6)5 شارع اامي3 
موالي عبد هللا شاطئ كازينو هرهورة 

تمارة.
التسيي3 : عهد تسيي3 الشركة ملدة 

غي3 محدودة السيد ومال الغازي.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بتمارة يوم ) نوفم30 2022 

تحت رقم 9245.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.5(7647
158 P

 STE TRAVAUX
 CONSTRUCTION ET
DIVERS ENGINEERING

SARL AU
التأسيس

بمووب عقد عرفي بالرباط بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2022 أكتوبر   25
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، بالصفات التالية :
التسمية : طرافو كونست3يكسيون 

اي ديفي3س انجاينيي3ينغ.
املقر االوتماعي : عمارة 0)، شقة 
8، زنقة موالي احمد الوكيلي حسان 

- الرباط.
مكتب   -  5  : االوتماعي  الغرض 
واابحاث  واالستطالعات  الدراسات 
2 - املعدن القا�سي ) - مقاول أشغال 

البناء وأشغال مختلفة.
املدة : 99 سنة.

درهم   50.000  : رأسمال الشركة 
فئة  من  حصة   500 إج   مقسمة 
500 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

كالتاجي :

السيد املي3 مهدي : 500 حصة.

الشركة  تسيي3  يتوج    : التسيي3 

السيد املي3 مهدي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

55 نوفم30 2022 تحت رقم 8950.

رقم السجل التجاري 564057.

159 P

CAFE EL ATTA
إنشاء

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 58 سبتم30 2022، تم وضع القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

 CAFE EL ATTA« : تسمية الشركة

.«SARL

غرض الشركة : مقهى.

رياض   : للشركة  االوتماعي  املقر 

أوالد مطاع س 2 رقم 0)2 تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.

بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 5000 إج   مقسمة  درهم   500.000

حصة ب 500 درهم للواحدة مكتتبة 

محررة وموزعة كالتاجي :

السيد وواد العتة : 250 حصة.

السيد يونس العتة : 250 حصة.

السيد الياس العتة : 250 حصة.

السيد عادل العتة : 250 حصة.

املجموع : 5000 حصة.

الشركة  تسي3   : القانوني  التسيي3 

من طرف السيد قدور العتة، الحامل 

 A135530 رقم  الوطنية  للبطاقة 

املزداد بتاريخ 5952 والقاطن بتجزئة 

 2(0 رقم   2 س  مطاع  أوالد  رياض 

تمارة وذلك ملدة غي3 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بكتابة  الشركة  لنظام  القانوني 

االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 

أكتوبر   58 بتمارة تم التسجيل يوم 

بالسجل  الشركة  سجلت   2022

التجاري تحت رقم 65)7)5.
مقتطف قصد اإلشهار

160 P

 MASSARAT BUSINESS

CONSULTING
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2022 أكتوبر   ( بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة وذات الشريك الوحيد والتي 

تحمل الخصائص التالية :

 : االوتماعية  ااهداف 

االستشارات والتسيي3.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 

فئة  من  حصة   5.000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة :

السيد سعد أفريد : 5.000 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

موالي  زنقة   : االوتماعي  املقر 

 8 الشقة   (0 عمارة  لوكيلي  احمد 

حسان الرباط.

املسي3 : السيد سعد أفريد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.56(747

161 P

STE MAG PANEL MAROC
املنعقد  العام  الجمع  إثر  عل  

 STE« لشركة   2022 أكتوبر   57 يوم 

شركة   «MAG PANEL MAROC

رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

500.000 درهم، تقرر ما يلي :

تغيي3 مقر الشركة : 

من العنوان : رقم )2 مكرر، شارع 

 - القرية  حي الرشاد،  سيدي محمد، 

سال.

إج  العنوان : رقم 24 مكرر، شارع 

 - القرية  حي الرشاد،  سيدي محمد، 

سال.

تأسيس قانون وديد للشركة.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوفم30   2 بتاريخ 

.(9925

162 P

SWIFT SERVICE CASH
SARL AU

في إطار الجمع االستثنائي لشركة 

 SWIFT SERVICE CASH SARL AU

 2022 أكتوبر   20 بتاريخ  واملنعقد 

تقرر ما يلي :

أحمد  قدري  السيد  املدير  إقالة 

رقم  الوطنية  البطاقة  حامل 

إدارة مما أد   إثر سوء   D546180

إج  توقف نشاط الشركة.

رهنا  العام،  الجمع  في  تقرر 

يلي  ما  تعديل  الكامل،  بالتحقيق 

النظام  من   56-54 للمواد  ووفقا 

ااسا�سي، وفقا لألحكام السابقة :

تعيين  الوحيد  املساهم  يقرر 

هرتول كوثر كمدير للشركة من اآلن 

فصاعدا.

غي3  لفت3ة  الشركة  إدارة  تتم   

 : التاجي  املدير  قبل  من  محددة 

السيدة هرتول كوثر، حاملة للبطاقة 

الوطنية رقم D957641 املقيمة في 8 

سبع عيون حي زرقة مكناس بصفة 

مديرة شريكة.

تم اإليداع القانوني للشركة لد  

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2022 نوفم30  فاتح  يوم  بمكناس 

تحت الرقم 994).
مقتطف بمثابة إعالن

163 P
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 STE MAPLE CAFE

RESTAURANT

تأسيس شركة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 أكتوبر   58 بتاريخ  بالرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة .

 STE MAPLE CAFE التسمية: 

.RESTAURANT

الهدف اإلوتماعي:

استغالل مطعم ومقهى.

العمليات  وميع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غي3 مباشر 

بأحد ااهداف املذكورة أعاله والتي 

من شأنها املساهمة في إنماء الشركة.

 45 املقر اإلوتماعي:حي املنزه رقم 

شارع املحيط الهادي الرباط.

:99 سنة ابتداء  املدة اإلوتماعية 

من التأسيس النهائي أي تاريخ وضع 

السجل التجاري.

اج   يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

درهم   500000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   5000 اج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.

من  الشركة  تسي3  الشركة:  تسي3 

الكتاني والسيد  طرف السيد حمزة 

مسي3ان  بصفتهما  الشناح   خالد 

للشركة ودللك ملدة غي3 محدودة. 

كما تقرر بالتعهد باإلمضاء للسيد 

حمزة الكتاني والسيد خالد الشناح.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم         

564007 بتاريخ 54 نوفم202230.

164 P

STE. URBAN BLISS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  بالرباط   2022 نوفم30   9 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك وحيد باملميزات 

التالية :

.URBAN BLISS : التسمية

الهدف اإلوتماعي : 

اإلنعاش العقاري.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 5000 درم موزعة إج    500.000.00

درهم   500 بقيمة  إوتماعية  حصة 

وإسنادها  بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد الطاهر اسماهري.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسم30 ما عدا السنة ااوج    (5 إج  

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلوتماي : 55 شارع اابطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

: تسي3 الشركة من طرف  التسيي3 

الحامل  اسماهري  الطاهر  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

محدودة. غي3  ملدة  وذلك   J413983

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 7)5640.
مقتطف من أول اإلشهار
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YOUR AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط  أكتوبر2022   7  

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملميزات التالية:

.YOUR AGRI : التسمية

    الهدف االوتماعي:

 تنمية وتجهيز الحيازات الفالحية. 
في  حدد  الشركة:  رأسمال   

500.000.00 درهم موزعة إج  5000 

درهم    500 بقيمة  إوتماعية  حصة 

قد تم تحريرها بالكامل  واملخصصة 

بما يتناسب مع مساهماتهم   للشركاء 

أي :
البدري  الدين  صالح  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

F595701 500 حصة.

الحامل  البدري  فهد  السيد 

 FA203113 رقم  الوطنية  للبطاقة 

500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

ااوج   السنة  ماعدا  ديسم30   (5 إج  

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلوتماعي:55 شارع اابطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

التسيي3: تسي3 الشركة من طرف   

السيد صالح الدين البدري الحامل 

.F595701 للبطاقة الوطنية رقم

الحامل  البدري  فهد  والسيد 

 FA203113 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غي3 محدودة.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 9)5640.
مقتطف من أول اإلشهار                                                             
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ائتمانية سوفيكاس

ش.م.م

SOFIGAS SARL

STE. BBI TEX
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ش.م.م.ش.و
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالرباط حيث تم   2022 أكتوبر   57  

لشركة  التأسي�سي  القانون  وضع 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ش.م.م.م.ش ومميزاتها كالتاجي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

محدودة املسؤولية ش.م.م.ش.و.

.BBI TEX : التسمية

إعادة تدوير   : الهدف اإلوتماعي 

ااقمشة واملالبس املستعملة.

املقر اإلوتماعي : العمارة 48 شقة 

5 شارع فال ولد عمي3 أكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : اإلوتماعي  الرأسمال 

إج   مقسمة  درم   50.000.00 مبلغ 

درهم   500 فئة  من  حصة   500

وحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

السيد ور  بدر 500 حصة.

السيد ور  بدر يعت30   : التسيي3 

مسي3 للشركة ملدة غي3 محدودة.

من  تبتدئ   : اإلوتماعية  السنة 

فاتح يناير إج  5) ديسم30 من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط تحت رقم 0269)5 

بتاريخ 54 نوفم30 2022.
عن النسخة والنص

ائتمانية الكوادي

 ايوب وسلمى )سوفيكاس)
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 STE. ALARDE AL

MOBARAKA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

أكتوبر   (5 اإلستثنائي املؤرخ بتاريخ 

2022 شركاء الشركة ما يلي :

لشركة  النهائية  التصفية  قفل 

 STE. ALARDE AL MOBARAKA

.SARL

املوافقة عل  تقرير املصفي وإبراء 

دمته السيدة سهام بوتجنكوت.

في  التشطيب  مقر  تحديد  تم 

الالياقوت  شارع   65 التاجي  العنوان 

زاوية مصطفى معاني الطابق 2 الرقم 

85 الدارالبيضاء.
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التجاري  السجل  عل   التشطيب 

رقم 8087)5.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 54 نوفم30 2022 تحت رقم السجل 

اإليداع  رقم   5(8087 التجاري 

القانوني 846096.
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STE. SYCOHAM

SARL AU

رأس املال : 40.000.00 درهم

املقر اإلوتماعي : شارع حمان 

الفطواكي رقم 24 مابال الرباط

بمقت�سى ومع عام حرر في الرباط 

سيكوحام  للشركة  املسي3ة   قررت 

ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 200000.00 إج   درهم   40.000.00

درهم بزيادة 560000.00 درهم.

 2000 بكتا�سي  يسر   السيدة 

حصة.

السيدة  استقالة  املسي3ة  قررت 

مليكة كيمس كمسي3ة للشركة.

السيد  استقالة  املسي3ة  قررت 

مصطفى بكتا�سي كمسي3 إداري.

قررت املسي3ة تغيي3 النشاط من 

إنتاج وتسويق  إج   السيدات  حالقة 

مواد التجميل.

عل   الحفاظ  املسي3ة   قررت 

كمسي3ة  بكتا�سي  يسر   السيدة 

للشركة ملدة غي3 محدودة.

من  و55   7,6,2 املادة  تعديل 

القانون ااسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 524026.
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مكتب أقصبي
مجموعة فيدينيون أنت3ناسيونال شارع فاس 

رقم 77 طنجة
الهاتف : 24427)9)05

STE SAKI
SARL

شركة محددة املهام
رأسمالها : 500.000 درهم

عنوانها : 4 شارع عمر ابن عبد العزيز 
طنجة

السجل التجاري رقم : 2055
بناء عل  محضر القرار اإلستثنائي 

للشركاء في 29 يوليو 2022.
لوحظ :

 وفاة املرحوم فوزي كوش.
توزيع الحصص بين الورثة.
وفاة املرحوم منصف كوش.
توزيع الحصص بين الورثة.

قرر :
مراعاة شغور إدارة تعيين :

مغربي   كوش،  اسماعيل  السيد 
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

. K389203
مغربية  كوش،  ليل   والسيدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  حاملة 
الشركة  مسي3ي   ،K502795
بتوقيعات منفصلة ملدة غي3 محدودة.

مراوعة القوانين.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  بطنجة  اإلبتدائية   املحكمة 
رقم  تحت   2022 سبتم30   20

.257525
قصد مووز وبيان

فيصل أقصبي
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مكتب أقصبي
مجموعة فيدينيون أنت3ناسيونال شارع فاس 

رقم 77 طنجة
الهاتف : 24427)9)05

CHEHIWAT LAILA
SARL A.U

تكوين شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بطنجة في 55 أكتوبر 2022 تم إعداد 
محدودة  لشركة  ااسا�سي  القانون 
خصائصها  تتلخص   املسؤولية 

كما يلي :

اسم  الشركة  تتخذ   : التسمية 

.CHEHIWAT LAILA SARL A.U

يتمثل موضوع   : موضوع الشركة 

أو  لفائدتها،  قيامها  في  الشركة 

في  باملساهمة  أو  ااغيار،  لحساب 

املغرب بما يلي :

تصنيع وتسويق املنتجات  إنتاج، 

الغذائية للووبات الجاهزة.

العمليات  وميع  عام،  وبشكل 

واملالية،  والصناعية  التجارية 

باملنقوالت،  واملتعلقة  والعقارية 

باملواضيع  مباشر  بشكل  املرتبطة 

أن  والتي من شأنها  املذكورة أعاله، 

تساهم في تطوير الشركة.

حدد   : للشركة  الرئي�سي  املقر 

املقر الرئي�سي للشركة بطنجة شارع 

هولندا قيسارية تورية الطابق الثاني 

رقم 505.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   50.000.00 مبلغ  في  الشركة 

الشركة  في  حصة   500 إج   مقسما 

حصة  لكل  درهم   500.00 بقيمة 

مخولة ل :

السيد شكري حدوش 500 حصة.

الشركة  يسي3   : التسيي3  هيئة 

شخص ذاتي واحد أو عدة أشخاص 

ال،  أم  شركاء  كانوا  سواء  ذاتيين، 

بصفته مسي3ا.

وقد عين مسي3ا للشركة ملدة غي3 

محدودة.

مغربي  حدوش،  شكري  السيد 

 5968 أبريل   52 الجنسية مولود في 

التعريف  بطاقة  حامل  بطنجة، 

قاطن   K157274 رقم  الوطنية 

بطنجة زنقة ااردن إقامة هوليداي 

طابق 5 شقة 25.

اإلحتياط  خصم  بعد   : اارباح 

الصافية  اارباح  توزع  القانوني، 

التي  بحسب الحصص  الشركاء  بين 

يملكونها في الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ بطنجة  التجارية   املحكمة 

 8 نوفم30 2022 تحت رقم 259298.
قصد مووز وبيان

فيصل أقصبي
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STE. HARD OUTSOURCING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

 برأسمال : 50.000.00 درهم

املقر اإلوتماعي : 55 شارع اابطال 

الشقة رقم4 أكدال الرباط

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

شركة  تأسست  قد   2022 أكتوبر 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 HARD  : التسمية 

.OUTSOURCING

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اإلوتماعي :

شراء اإلستعانة بمصادر خاروية.

اإلستشارات واملشورة الشرائية.

اإلستي3اد التصدير بأي شكل كان 

من وميع البضائع واملواد.

النقل املحلي والدوجي لجميع أنواع 

البضائع واملواد.

املعلومات  تكنولوويا  تطوير 

لألدوات الرقمية.

 تصميم داخلي.

 50.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلوتماعي: 55 شارع اابطال 

الشقة رقم4 أكدال الرباط.

التسيي3  مهمة  أنيطت   : التسيي3 

غي3  لفت3ة  انزاغ  عفاف  السيدة  إج  

محدودة. 
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لد   التجاري  بالسجل  القانوني 

رقم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

السجل التجاري 564047.
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 GROUPEMENT

 IMMOBILIER

MANZILOUKOUM

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 500.000.00 درهم 

الكائنة ب )2، شارع واد سبو شقة 

رقم 5 أكدال الرباط

ملخص محضر الجمع العام 

اإلستثنائي للشركة

في إطار الجمع  العام اإلستثنائي لشركة 

 GROUPEMENT IMMOBILIER

ذات  شركة   MANZILOUKOUM

بتاريخ املنعقد  محدودة   مسؤولية 

 5 برقم  الكائنة  أكتوبر2022    50  

الرباط،  حسان   55 شقة  صفرو 

باإلوماع  الشركة  مساهمو  تداول 

عل  ما يلي :

قراءة تقرير التسيي3 الذي قام به 

الرئيس.

سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

اوانها.

اللطيف  عبد  حيا  السيد  تعيين 

املسؤول عنها.

تم اإليداع القانوني للشركة لد  

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2022 نوفم30   55 بالرباط يوم 

رقم 0204)5.
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SIGODIA
 Sarl 

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 50.000.00 درهم

الكائنة ب )2, شارع واد سبو شقة 
رقم 5 أكدال الرباط

ملخص محضر الجمع العام 
اإلسثتنائي للشركة

5.في إطار الجمع العام االستثنائي 

ذات  شركة   SIGODIA لشركة 

بتاريخ  املنعقد  محدودة   مسؤولية 

 ,2( ب  الكائنة   2022 سبتم30   55

أكدال   5 رقم  شقة  سبو  واد  شارع 

الشركة  مساهمو  تداول  الرباط  

باإلوماع عل  ما يلي:

- قراءة تقرير التسيي3 الذي قامت 

به الرئيسة.   

الشركة بصفة سابقة  تصفية   -

اوانها.

هاني  إكرام  السيدة  -تعيين 

املسؤولة عنها.

تم اإليداع القانوني للشركة لد  

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

       2022 نوفم30   55 يوم  بالرباط 

تحت رقم )020)5.
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 CONSEIL COMPTABLITE ET AUDIT

SERVICES

C.C.A.S

SARL

 CABINET DE COMPTABLITE AGREE PAR

 LE MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES

FINANCES

SALMA STYLE
SARL

تويت حصص
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  محرر  العادي  الغي3 

اتخاذ  تم   2022 سبتم30  فاتح 

القرارات التالية :

تفويت خمسين حصة )50 حصة) 

السفياني  سلمى  للسيدة  مملوكة 

السيدة اللة شمس الضح   لصالح 

هالل الودغي3ي.

شمس  اللة  السيدة  موافقة 

مغربية  الودغي3ي،  هالل  الضح  

الوطنية  البطاقة  رقم  عل   حاصلة 

A403982، ومقرها ممر حزان دافيد 
رقم 7 املالح الرباط كشريك وديد.

تعيين السيدة اللة شمس الضح  

وديدة  كمسي3ة  الودغي3ي  هالل 

للشركة املذكورة.

بجميع  قانونا  ملزمة  الشركة 

أحد  بتوقيع  بها  املتعلقة  ااعمال 

املديرين املشاركين :

السيدة اللة شمس الضح  هالل 

الودغي3ي.

 أو السيدة سلمى السفياني.

تغيي3 الشكل القانوني للشركة إج  

بعد  شركة ذات مسؤولية محدودة 

التعديالت التي تم إوراؤها.

وديد  أسا�سي  قانون  وضع 

من  سبق  ما  مع  مرفق  للشركة 

التعديالت.

ولقد تم اإليداع القانوني للمحضر 

بالرباط  التجارية  املحكمة  لد  

بتاريخ فاتح سبتم30 2022 تحت رقم 

.5(0509

175 P

MJ ALU MAROC
SARL AU

الزيادة والتخفيظ في رأس مال 
الشركة

العام  الجمع  محضر  مقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  محرر  العادي  الغي3 

القرارات  تم اتخاذ   2025 أبريل   (0

التالية :

الشركة  مال  رأس  في  الزيادة 

درهم   (.000.000.00 قدره  بما 

إج   درهم   2.000.000 من  لينتقل 

بإنشاء  وذلك  درهم   5.000.000.00

 500 بقيمة  وديدة  حصة   (0000

درهم للحصة الواحدة كما يلي :

درهم من   (.000.000.00 إدراج   
الكطيوي  مصطفى  السيد  طرف 
مقاصة مع ما لديه في حسابه الجاري 

الدائن بالشركة.

الستيعاب  الزيادة  هذه  تقرر 
الوضع  وتسوية  املت3اكمة  الخسائر 
القانون  مقابل  للشركة  القانوني 
ذات  الشركات  يحكم  الذي   96-5

املسؤولية املحدودة.
الشركة  مال  رأس  في  التخفيض 
بما قدره من 2.000.000 بامتصاص 
 (.000.000 إج   لينتقل  الخسائر 

درهم وذلك بإلغاء 20000 حصة.
تحيين القانون ااسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2025 يونيو   25 يوم 

.555594
176 P

    TROPICAL VALLEY IMMO
SARL

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
نظام  تكوين  تم  أكتوبر2022   5(
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة  خصائصها كالتاجي:
 TROPICAL VALLEY التسمية: 

   . IMMO
تمارس الشركة ااهداف  الهدف: 

التالية: 
 تصميم  أعمال البناء.

النجارة - تقديم الخدمات.
تصنيع وبيع الشاليهات الخشبية 

الفاخرة الجاهزة.
7و8  عمارة  اإلوتماعي:  املقر 
محج  اتين  شارع  الخامس  الطابق 

رياض الرباط.
رأس املال اإلوتماعي: عشرة أالف 
مقسم إج  مائة   (50.000.00( درهم 
حصة قيمة كل واحدة مائة   (500(

درهم )500.00).
أحمد  السيد  تعيين  تم  التسيي3: 
لبطاقة  الحامل  اشماعو  نبيل 
التعريف الوطنية A597769  كمسي3 

للشركة وملدة غي3 محدودة.
وضع  تم  القانوني:  اإليداع 
الضبط  كتابة  لد   القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري)56406.
177 P
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 SLOW AND NASTY
 SARL AU

استثنائي  عام  ومع  بمقت�سى 

حرر في الرباط 54 نوفم30 2022 قرر 

 SLOW للشركة  الوحيد  الشريك  

AND NASTY ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد ما يلي :  

طرف  من  حصة   500 تفويت 

السيد  عبد الحق الكتي3ي إج  السيدة 

صفية تفاف.

الحق  عبد  السيد    استقالة 

الكتي3ي من منصبه كمسي3 للشركة.

تفاف  صفية  السيدة   تعيين 

كمسي3ة وحيدة للشركة. 

من    5(   .  7   .6 املواد  تعديل 

القانون ااسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   5(0(06 تحت     بسال 

55 نوفم202230.

178 P

BELFRACARS
استثنائي  عام  ومع  بمقت�سى 

 ،2022 نوفم30   54 الرباط  في  حرر 

للشركة  الوحيد  الشريك   قرر 

BELFRACARS ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد ما يلي :  

طرف  من  حصة   500 تفويت 

السيد  إج   بونعايم  سارة  السيدة 

املهدي الشعبي.

بونعايم  سارة   السيدة  استقالة 

من منصبها كمسي3ة للشركة

الشعبي  املهدي  السيد   تعيين 

كمسي3 وحيد للشركة.

تعديل املواد 6. 7 . )5 من القانون 

ااسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 05)0)5 بتاريخ 55 نوفم30 

.2022

179 P

FITECO SARL

NEW TAXI VERT

SARL AU

الراسمال : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : شارع بوركون زنقة 

وعفر ابن حبيب إقامة مشاريق 2، 

الطابق 5، رقم )، الدار البيضاء

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ 

البيضاء،  بالدار   2022 أكتوبر   58

القانون االسا�سي لشركة ذات  حرر 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

 NEW TAXI  : االوتماعي  اإلسم 

VERT SARL AU ش ذ م م لشريك 

واحد.

وميع   : االوتماعي  املوضوع 

خدمات الطاك�سي.

بوركون  شارع   : االوتماعي  املقر 

زنقة وعفر ابن حبيب إقامة مشاريق 

2 الطابق 5، رقم ) الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الراسمال   : االوتماعي  الراسمال 

مقسمة  درهم،   500.000 االوتماعي 

5000 حصة اوتماعية من فئة  عل  

في  مكتتبة  للواحدة،  درهم،   500

املجموع كلها كما يلي :

 5000 تريا  السعدي  السيدة 

حصة.

عهد به للمسي3 الواحد   : التسيي3 

غي3  ملدة  تريا  السعدي  السيدة 

محدودة.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

الشركة لد  املحكمة التجارية بالدار 

 ،2022 نوفم30   ( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 844720.

180 P

SAWSAW CAFE
SARL AU

راسمالها : 50.000 درهم

سجل تجاري رقم 6979)، سال

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
25 أكتوبر 2022، تم إعداد القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :

 : للشركة  القانوني  االسم 

.SAWSAW CAFE

الهدف االوتماعي : مقهى ومطعم.
درهم   50.000  : راسمال الشركة 

 500 500 حصة من فئة  مقسم إج  

درهم.

الزواكي   : الوحيدة  الشريكة 

سكينة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االوتماعي : تجزئة أحمد رقم 

05 قطاع النهضة لعيايدة سال.

املسي3ة : الزواكي سكينة.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
رقم   ،2022 نوفم30   8 بتاريخ  بسال 

.(9462

181 P

YAFAZ
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
راسمالها : 50.000 درهم

سجل تجاري رقم 969)56

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
25 أكتوبر 2022، تم إعداد القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :

 YAFAZ : االسم القانوني للشركة

.SARL AU

الهدف االوتماعية : التجارة، نقل 

البضائع.
درهم   50.000  : راسمال الشركة 

مقسمة إج  500 حصة من فئة 500 

درهم الفناني ياسين 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي اي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 9 رقم  شقة   : االوتماعي  املقر 

شارع  ابداري  زنقة  الثاني  الطابق 

الحسن الثاني، الرباط.

املسي3 : الفناني ياسين.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

 ،2022 نوفم30   55 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 0209)5.

182 P

 HIGH OPERATIONS

MANAGEMENT COMPANY
SARL

الراسمال االوتماعي : 500.000 

درهم

املقر االوتماعي : عمارة 2 شقة 5 

شارع كناكري الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع  بالرباط،   2022 55 أكتوبر 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مواصفاتها اآلتية :

 HIGH OPERATIONS: التسمية 

 MANAGEMENT COMPANY

.SARL

نشاط   : االوتماعي  الهدف 

االستشارات اإلدارية.

 5 2 شقة  املقر االوتماعي : عمارة 

شارع كناكري الرباط.
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في  محدد   : االوتماعي  الراسمال 

 5000 إج   مقسم  درهم   500.000

حصة ب 500 درهم للحصة الواحدة 

الشكل  عل   وموزعة  محررة  كلها 

التاجي :

السيد احمد زايدي 500 حصة.

السيدة هجر زايدي 900 حصة.

التسيي3 : تسيي3 الشركة من طرف 

املسي3ان :

الحامل  زايدي  احمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A212331

الحاملة  زايدي  هجر  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A743035
لقد تم التصريح بالسجل التجاري 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 54 

نوفم30 2022، تحت رقم 0268)5.

183 P

 MAGHREBINE HOUSE

ENGINEERING
SARL

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بالرباط تم املصادقة عل  :

الشقة  إج   الشركة  مقر  تحويل 
إقامة عيبودي شارع موالي   57 رقم 

الحسن ااول تمارة.

الضبط  بمكتب  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

0258)5 بتاريخ 54 نوفم30 2022.

184 P

STE WOODYAN
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022، تم  4 سبتم30  ومسجل بتاريخ 

املسؤولية،  محدودة  شركة  إنشاء 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 WOODYAN SARL  : التسمية 

.AU

في  مقاول   : االوتماعي  الهدف 

أعمال البناء وأشغال مختلفة.

 500.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

ضاية  زنقة   6  : االوتماعي  املقر 

56 أكدال  عوة الطابق الرابع الشقة 

الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

السيد  تعيين  تم   : التسيي3 

مسي3  حسن  الودغي3ي  االدري�سي 

للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

أكتوبر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 529828.

185 P

شركة أميركس
ش م م

مقرها االوتماعي : 45، زنقة أيت 

باها السوي�سي، الرباط

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي لشركة أمي3كس، ش م م.

درهم   50.000 رأسمال  ذات 

املنعقد بتاريخ 25 ديسم30 2025.

من   %50 تفويت  عل   املوافقة 

الحصص اململوكة لد  شركة أميك 

باتسور ش م م.

التازي  يوسف  السيد  تعيين 

كمسي3 وديد للشركة.

للشركة  االوتماعي  املقر  نقل 

السوي�سي،  باها،  آيت  زنقة   45 إج  

الرباط.

 ،6  ،4 التعديالت املتالزمة للمادة 

7، و55 من القانون االسا�سي.

تبني القانون ااسا�سي املحين تبعا 

للتعديالت النظامية.

االعالنات  أول  من  السلط  منح 

القانونية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

أكتوبر   20 بتاريخ   8044 رقم  تحت 

.2022

186 P

DALLES DE L’IMMOBILIER
SARL AU

الراسمال االوتماعي : 5.000.000 
درهم

املقر االوتماعي : رقم 540 بساتين 7 
مكناس البساتين مكناس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022، بمكناس تأسست  52 أكتوبر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد مميزاتها كاآلتي :
 DALLES DE  : التسمية 

.L’IMMOBILIERE SARL AU
الراسمال : 5.000.000 درهم.

: السيد محمد الحديوي  الشركاء 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D91365 رقم
املقر االوتماعي : رقم 540 بساتين 

7 مكناس البساتين مكناس.
مقاول   : االوتماعي  الهدف 

عقارات، اعمال مختلفة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
: تسي3 الشركة من طرف  التسيي3 
الحامل  الحديوي  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
D91365 كمسي3 وحيد للشركة ملدة 

غي3 محددة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بتاريخ  بمكناس  التجارية  باملحكمة 

55 نوفم30 2022، تحت رقم 4566.
رقم السجل التجاري : 57645.

187 P

J-SHORE
SARL

تاسيس رشكة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بالرباط،   2022 سبتم30   27 بتاريخ 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
التسمية : J-SHORE ش ذ م م.

االستشارات   : االوتماعي  الهدف 
تسويق  الخدمات،  تقديم  اإلدارية، 

املعدات والخدمات.

االستشارات   : راسمال االوتماعي 

تسويق  الخدمات،  تقديم  اإلدارية، 

املعدات والخدمات.
راسمال الشركة : 500.000 درهم 

مكون من 5000 حصة من فئة 500 

درهم لكل  واحدة مقسمة كما يلي :

 800 السكوني  محمد  السيد 

حصة.

 200  JAD GROUPE الشركة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
عبد  زنقة   2  : االوتماعي  املقر 

العزيز الفشتاجي شقة رقم )5 اكدال 

الرباط.

التسيي3 : الشركة مسي3ة من طرف 

السيد محمد السكوني.

 56(845 رقم  التجاري  السجل 

بالرباط.

188 P

SOGEPAIEMENT
S A

RC : 495951

الحل املسبق
الجمع  املحضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  العادي  الغي3  العام 

إتخاد  تم   ،2022 0) سبتم30 

القرارات التالية :

الحل املسبق للشركة.

إنتهاء مهام أعضاء مجلس اإلدارة 

أسماؤهم التالية :
السيدة ASMAE HAJJAMI رئيس 

مجلس اإلدارة.

 MOHAMMED TAHRI السيد 

متصرف الشركة.

 ABOUBAKR السيد 

ZEHOUANI متصرف الشركة.

 HICHAM ALAMI السيد 

متصرف.

 ISABELLE HAOUCH السيد 

متصرف الشركة.

 ALI  EL AMRANI السيد 

متصرف مستقل.
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 ALI BENKIRANE السيد 
متصرف الشركة.

 MARIA HASSOUNI السيدة 
متصرف الشركة.

 YOUSSEF ADOUAN السيد 
متصرف.

بغدادي  مهدي  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم BE779921 كمصفي للشركة.
للشركة  التصفية  مقر  تحديد 
الكائن بالدار البيضاء 55، شارع عبد 

املومن.
بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،2022 نوفم30   7 بتاريخ 

.844(95
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GHAYA CONSTRUCTION
SARL

RC N° 157023
الغي3  الجمع  املحضر  بمقت�سى 
يناير   (5 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2025، تم إتخاد القرارات التالية :
تغيي3 املقر اإلوتماعي إج  العنوان 
زاوية   ،2 سنت3  توين   : الجديد 
توين  الزرقطوني واملسي3ة الخضراء، 
 ،20500 الخامس،  الطابق  سنت3، 

الدار البيضاء.
تحيين النظام االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2025 24 أكتوبر 

.842908
190 P

BLUE CAMEL
SARL AU

بمقت�سى املحضر الجمع للقرارات 
الغي3 العادية للشريك الوحيد املنعقد 
تم إتخاد   ،2022 سبتم30   22 بتاريخ 

القرارات التالية :
حصة اوتماعية التي   2000 بيع 
 ABL CORPORATION تملكها 
HOLDING LIMITED لصالح شركة 
 ABL HOSPITALITY SARL AU

بمبلغ إوماجي قدره 200.000 درهم.

تحيين النظام االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم30   4 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2025، تحت رقم )54550.

191 P

AFRIQUE ETANCHEITE

S A

IF : 3120038

RC : MOHAMMEDIA : 407

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

للقرارات غي3 العادية املنعقد بتاريخ 

52 سبتم30 2022، تم اتخاد القرارات 

التالية :

استقالة السيدة زهرة أفوس من 

منصب متصرف الشركة.

وديدين  متصرفين  تعيين 

للشركة :

 AFRICA EXPLORATION

مسؤولية  ذات  شركة   HOLDING

مالها  راس  وحيد،  بشريك  محدودة 

االوتماعي  مقرها  درهم،   50.000

أنفا،  شارع   ،5(5 البيضاء،  الدار 

ب،   ،55 رقم  مكتب  أزور،  إقامة 

اليوسفي  عثمان  السيد  يمثلها 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE752467 رقم

 EUREKA PARTICIPATIONS

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 50.000 مالها  راس  وحيد،  بشريك 

الدار  االوتماعي  مقرها  درهم، 

إقامة  أنفا،  شارع   ،5(5 البيضاء، 

يمثلها  ب،   ،55 رقم  مكتب  أزور، 

الحامل  اليوسفي  مروان  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE798846

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

نوفم30 2022، تحت رقم 2555.

192 P

KOUCHOU GARDE
تاسيس شركة

العام  الجمع  عقد  بمقضتى 

4نوفم30  بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 

شركة  تأسيس  تم   ،2025

باملواصفات   KOUCHOU GARDE

التالية :

 STE KOUCHOU  : التسمية 

.GARDE

الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 

زواغة  حي  ب  بلوك   55 رقم  الثاني 

العليا، فاس.

 500.000 الشركة  راسمال  مبلغ 

5000 حصة بقيمة  درهم مكون من 

الذي  الواحدة،  للحصة  درهم   500

الحسين  كوشو  السيد  يمتلكها 

الساكن ب رقم 04 زنقة )0 حي ميكو 

املروة واد فاس، فاس.

غرض الشركة : الحراسة.

كوشو  للسيد  واالمضاء  التسيي3 

الحسين.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2025 نوفم30   2( بتاريخ 

.5264

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم )5)70.

193 P

THE VERT
السجل التجاري عدد 25)4) أكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية  قررت   ،2022 ماي   (5

العامة املنعقدة بمثابة الجمع العام 

 THE املسماة  للشركة  االستثنائي 

VERT، ش م م، براسمال 8.000.000 

رقم  بأكادير  مقرها  الكائن  درهم، 

2)5، شارع الشيخ السعدي، تمديد 

X، ما يلي :

الت3خيص واملصادقة عل  تفويت 

الغي3  لفائدة  االوتماعية  الحصص 

ابراهيم  افخارن  السيد  طرف  من 

كما تم قبول صراحة كل من السيد 

افخارن أنس والسيد افخارن الياس 

كشريكين وديدين في الشركة :

االوتماعية  الحصص  تفويت 

وقبول شريكين وديدين :

ابراهيم  افخارن  السيد  فوت 

ما  أي  االوتماعية  الحصص  وميع 

اوتماعية  حصة   4800 مجموعه 

كل  لفائدة  الشركة  في  يمتلكها  التي 

والسيد  أنس  افخارن  السيد  من 

2400 حصة  بنسبة  افخارن الياس، 

اوتماعية لكل واحد منهما.

وبعد تحقق الجمعية العامة من 

الحصص  لتفويت  النهائي  اإلنجاز 

أعاله،  الذكر  السالفة  االوتماعية 
6 و7 من القانون  تم تغيي3 الفصلين 

االسا�سي للشركة.

تم تعديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 

القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

بأكادير بتاريخ 20 يونيو 2022، تحت 
رقم 0))550.

194 P

LES  PORTES PEINTES
SARL AU

السجل التجاري رقم : )4956 

اكادير

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى  

محضر  قرر   ،2022 اكتوبر   4  

املسماة  للشركة  الوحيد  الشريك 

LES PORTES PEINTES، شركة ذات 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

والكائن  درهم   80.000 براسمال 
اد  شارع   570 رقم  بأكادير،  مقرها 

600 حصة  عي�سى، حي اليغ، تفويت 

حصة   800 مجموع  من  اوتماعية 

التي يمتلكها في الشركة لفائدة أبنائه، 

عل  الشكل التاجي :
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لفائدة  اوتماعية  حصة   200
 SEBASTIEN,  JACQUES, السيد 
 PHILIPPE, MARIE, BERNARD

.GAZEL
لفائدة  اوتماعية  200حصة 
 Adrien, jérenie, Marie السيد 

.GAZEL
لفائدة  اوتماعية  حصة   200
 MARINE , GHISLAINE, االنسة 

.MARIE, CHRISTINE GAZEL
تفويت  عل   املوافقة  تمت  كما 
وقبول  االوتماعية  الحصص  هذه 

شركاء ودد في الشركة.
وبالتاجي تم تغيي3 الفصل 6 و7 من 

القانون االسا�سي للشركة.
وطبقا  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
وطبقا  العمل  بها  الجاري  للقوانين 
للشركة،  االسا�سي  للقانون  أيضا 
قرر الشريك الوحيد تحويل الشكل 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
محدودة،  ذات مسؤولية  اج  شركة 
االوتماعي  الهدف  التسمية،  بنفس 
االوتماعي،  والراسمال  املدة  املقر، 
مسجلة  الشركة  هذه  أن  علما 
 4956( بالسجل التجاري تحت رقم 

باملحكمة التجارية باكادير.
تحيين  تم  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
ليالئم  للشركة  االسا�سي  القانون 

التعديالت السالفة الذكر أعاله.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
 ،2022 نون30   55 بتاريخ  بأكادير، 

تحت رقم 559256.
للخالصة والبيان

195 P

 STE OUMED CALL
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 500.000 درهم
السجل التجاري رقم : 20059 

الجديدة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ  مسجل   ،2022 اكتوبر   24  
25 أكتوبر 2022، تم اعداد القانون 
االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
باملميزات  الوحدي  الشريك  ذات 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة   شكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 STE OUMED  : تسمية الشركة 
.CALL SARL AU

االتصال  مركز   : الشركة  غرض 
الهاتفي.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 C اقامة هد  هللا العمارة   5 النجد 

الشقة رقم 47 الجديدة.
املدة :99 سنة.

 500.000  : مبلغ راسمال الشركة 
5000 حصة بقيمة  درهم مقسم اج  
للشريكة  كلها  للحصة  درهم   500
الحاملة  أميمة  الكزار  ايت  الوحدية 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.M643099
الكزار  ايت  السيدة   : التسيي3 

أميمة ملدة غي3 محدودة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
 ،2022 نون30   55 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 29456.
196 P

STE CENTRE KORCH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االوتماعي : شقة رقم 55 
الطابق الثالث حي السالم شارع 

و30ان خليل و30ان الجديدة
السجل التجاري رقم : ))595 

الجديدة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
25 أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2022، تقرر ما يلي :
مع  الشركة  هدف  تقليص 
الطبي  الت3ويض  بهدف  االحتفاظ 

فقط.
االسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
بالجديدة بتاريخ 7 نون30 2022، تحت 

رقم )8)29.
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 STE MACLIQUE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

االسا�سي  النظام  تسجيل  تم 
 ،2022 اكتوبر   52 بتاريخ  بالرباط 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية :
 STE MACLIQUE  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
ابن  شارع   59  : االوتماعي  املقر 

سيناء، شقة رقم 55 اكدال الرباط.
 : هي  الشركة  اهداف 
بالتقسيط  االلكت3ونية  التجارة 
االستي3اد   ،E-COMMERCE

والتصدير.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

الشركة.
من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي يوم 5) ديسم30 من 

كل سنة.
في  محدد   : االوتماعي  الراسمال 
50.000 درهم مقسم اج  500 حصة .
)) حصة أي  زعي3ك كمال يملك 

ما يعادل 00)) درهم.
زعي3ك مني3 يملك )) حصة أي ما 

يعادل 00)) درهم.
العلوي السليماني زينب  تملك 4) 

حصة أي ما يعادل 400) درهم.
تم اسناد مهام التسيي3 اج  :

الحامل  كمال  زعي3ك  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AA8830
السيد زعي3ك مني3 الحامل لبطاقة 

.AD203693 التعريف الوطنية رقم
العلوي السليماني زينب  الحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AD188918
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت   بالرباط،  التجارية 
D130310 ، بتاريخ 55 نون30 2022، 

السجل التجاري رقم 564067.
198 P

STE KENZ FEZ
SARL

رأسمالها : 400.000 درهم

السجل التجاري رقم : 70647

مقرها االوتماعي : الرباط سيتي 

سنت3 الرياض، محلل 57، شارع 

امليليا تقاطع زنقة ميزياتا

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2022 أكتوبر   20 بتاريخ  بالرباط 

قرر الجمع العام االستثنائي للشركة 

ما يلي :

بن  سعد  محمد  السيد  تعيين 

بتاريخ  للشركة  كمصف  زهر  ولون 

25 يوليو 2022.

تحديد مقر التصفية : الرباط حي 

قطاع   5 الرياض شارع النخيل رقم 

57 بلوك ش.

كتابة  لد   القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 7822.

املسماة  الشركة  وتصفية  حل 

KENZ FEZ، ش.م.م.

السيد  بالتصفية  املكلف  ابراء 

محمد سعد بن ولون زهر.

كتابة  لد   القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 نون30   54 بتاريخ 

.8846

199 P

 STE DECORATION

DIGITALE ER
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2022 أكتوبر   57 بتاريخ  بالرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :

 STE DECORATION  : التسمية 

.DIGITALE ER

.SARL AU : الصفة القانونية

مصمم   : االوتماعي  الهدف 

.3D الديكور الداخلي
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راسمال الشركة : 500.000 درهم 

فئة  من  حصة   5000 اج   مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   500

عل  الشكل التاجي :

السيد رواء الطيبي 5000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير اج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

االوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   574  : االوتماعي  املقر 

الزركتوني ومو�سى بن نصي3 الطابق 

سابع الشقة رقم 56 الدارالبيضاء.
املسي3 : رواء الطيبي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.562489

200 P

فيطاكوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت
0) زنقة لبنان شقة رقم 8 حي املحيط الرباط

الهاتف : 0.52).7.72).05

STE LA BOUCHEE DOUCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : عمارة 58 شقة 
رقم A3، زنقة واد سبو اكدال 

الرباط

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

59 أكتوبر 2022، تم تاسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 STE LA BOUCHEE  : التسمية 

.DOUCE SARL AU

الهدف : مخ0زة وحلويات.

مقرها االوتماعي : عمارة 58 شقة 
رقم A3، زنقة واد سبو اكدال الرباط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

:حدد  االوتماعي  الراسمال 

 500.000 في   االوتماعي  الراسمال 

درهم مقسمة اج  5000 حصة بقيمة 

500 درهم لكل حصة بحوزة السيدة 
هناء ادري�سي قيطوني.

السنة االوتماعية : من فاتح يناير 
اج  5) ديسم30.

تسيي3 الشركة : تم تعيين السيدة 
هناء ادري�سي قيطوني، مسي3ة للشركة 

ملدة غي3 محددة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 2022 نون30   54 بتاريخ  التجارية 

بالرباط.
 5640(5  : رقم السجل التجاري 

الرباط.
لالستشارة والتنبيه

فيطاكوم
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STE FRID CAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : الرقم 56 السوق 
املركزي النهضة 5 تمارة

بقرار استثنائي من الشركاء بتاريخ 
7 نون30 2022 تقرر ما يلي :

السيدة  الشركة  مسي3ة  اقالة 
ابتسام رفيق من مهامها.

السيدين مصطفى سعود  تعيين 
مسي3ين  املودن  احمد  والسيد 

للشركة لفت3ة غي3 محددة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
 ،2022 نوني3   54 بتاريخ  بتمارة 
55)9، سجل تجاري رقم  تحت رقم 

.526455
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STE GOUGUI CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2022 نون30   56 بتاريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

شارع الحسن الثاني زنقة   : املقر 
التجاري  املركز  السو�سي  املختار 

السالم املحل رقم 5) الرباط.

سنة  في99  تحديدها  تم   : املدة 

ابتداء من تاريخ تكوين الشركة.

بما  الراسمال  حدد   : الراسمال 

مقسم  درهم   500.000 في   قدره  

درهم   500 بنسبة  حصة   5000 اج  
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االوتماعي للشركة.

االرباح  %من   5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص : السيد أسامة البكاري 

5000 حصة.

املجموع 5000 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيي3 

غي3  ملدة  كركاع  محمود  السيد 

محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 564049.

203 P

 STE DADOUCHKA
SARL

تصفية الشركة
املنعقد  العام  الجمع  إثر  عل  

2022، قرر  نون30   56 بالرباط بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

الحل املسبق.

أكلمان   20  : نعيي3 املقر التصفية 

أكدال   2 رقم  الشقة  علي  سيدي 

الرباط.

سفيان  لعليوي  السيد  تعيين 

املصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت االيداع   ،202( نون30   5 بتاريخ 
السجل  رقم  تحت   ،8859 رقم 

التجاري 5)9))5.

204 P

STE LOGEBATIMMO
 SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالبيضاء بتاريخ 28 اكتوبر 2022، تم 

تاسيس شركة باملواصفات التالية:
 STE  : االتسمية 

.LOGEBATIMMO SARL AU
شارع رحال   (0  : املقر االوتماعي 
املسكيني الطابق الثاني الشقة رقم 5 

الدارالبيضاء.
االنعاش   : االوتماعي  الهدف 
العقاري والقيام بجميع أعمال البناء 

املختلفة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الراسمال : 500.000 درهم.

 ... السيد ناتي عادل   : الحصص 
5000 حصة.

تم تعيين السيدة ناتي   : التسيي3 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  دليلة 
مسي3ة   ،BK242928 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي3 محدودة.
السنة االوتماعية : من فاتح يناير 

اج  5) ديسم30.
املدة : 99 سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
 846562 رقم  تحت  بالدارالبيضاء، 

والسجل التجاري رقم 562287.
205P

 STE IRVA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 5.000.000 درهم
مقرها االوتماعي : حديقة 

لوويستية السالم مخزن د 2 حد 
السوالم

العام  الجمع  قرار  بمووب 
 ،2022 أكتوبر   57 االستثنائي بتاريخ 
في حد السوالم، قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :
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محمد  السيد  يعين  أن  عل  

مواليد  من  تويمي  بنجلون  توفيق 

1970/01/19 بالدارالبيضاء، مغربي 

الجنسيةن حامل البطاقة التعريف 

.B819882 الوطينة رقم

الشركة  عن  يوافق  كوكيل 

وباسمها عل  :

الشيكات  وميع  وتوقيع  اصدار 

االموال،  وتحويل  الدفع  وأوامر 

الحصول  وتوقيع وميع االيصاالت، 

عل  وميع دفاتر الشيكات، من وميع 

يتم تسليم ايصال  املبالغ املستلمة، 

الشروط  وفق  وذلك  وصالح،  ويد 

املحددة أدناه.

مبلغ  كان  اذا  فقط  التوقيع 

السداد أقل من 5.500.000 درهم.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية برشيد  

رقم  تحت   أكتوبر2022،   27 بتاريخ 

5500، سجل تجاري رقم 55029.

206 P

 STE DISPRAME

 DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : القطب الحضري 

والصناعي عمران الساحل شطر 4 

تجزئة 55 ب ش حد السوالم

العام  الجمع  قرار  بمووب 

 ،2022 أكتوبر   25 االستثنائي بتاريخ 

في حد السوالم، قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :

محمد  السيد  يعين  أن  عل  

مواليد  من  تويمي  بنجلون  توفيق 

1970/01/19 بالدارالبيضاء، مغربي 

التعريف  البطاقة  حامل  الجنسية 

.B819882 الوطينة رقم

الشركة  عن  يوافق  كوكيل 

وباسمها عل  :

الشيكات  وميع  وتوقيع  اصدار 

االموال،  وتحويل  الدفع  وأوامر 
الحصول  وتوقيع وميع االيصاالت، 

عل  وميع دفاتر الشيكات، من وميع 

يتم تسليم ايصال  املبالغ املستلمة، 

الشروط  وفق  وذلك  وصالح،  ويد 

املحددة أدناه.

مبلغ  كان  اذا  فقط  التوقيع 

السداد أقل من 5.500.000 درهم.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية برشيد  
رقم  تحت   أكتوبر2022،   27 بتاريخ 

5099، سجل تجاري رقم 56665.

207 P

 STE FARMALAC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 55.000.000 درهم

مقرها االوتماعي : القطب الحضري 

والصناعي عمران الساحل شطر 4 

تجزئة 55 ب ش حد السوالم

العام  الجمع  قرار  بمووب 

 ،2022 أكتوبر   20 االستثنائي بتاريخ 

في حد السوالم، قرر الشركاء الشركة 

ما يلي :

تحديث النظام االسا�سي للشركة، 

بعد تعديل املادة 6،2 و7 من النظام 

االسا�سي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية برشيد  
رقم  تحت   أكتوبر2022،   27 بتاريخ 

5098، سجل تجاري رقم 54845.

208 P

STE FM RENOVATION
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لقد   ،2022 سبتم30   9 في  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.

التسمية : ف م تجديد.

أشغال    : االوتماعي  الهدف 

الت3ميم والبناء وأشغال مختلفة.

راسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 اج   مقسمة 
كلها  الواحدة  للحصة  درهم   500
للشركة  الوحيد  الشريك  حوزة  في 

السيد محمد العياط 5000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس أي من تاريخ وضع السجل 

التجاري.
من فاتح يناير اج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

االوج  تبتدئ. من تاريخ التسجيل.
شارع   55 رقم   : االوتماعي  املقر 
االبطال الشقة رقم 4 الرباط اكدال.
السيد  الوحيد  الشريك   : املسي3 

محمد العياط ملدة غي3 محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
564005 باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم االيداع   ،2022 نون30   54 بتاريخ 

0246)5 بتاريخ 54 نون30 2022.
209 P

 STE EL HAJOUY
DISTRIBUTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : تعاونية بني وكيل 

وماعة ايت حرز هللا رقم 4 
تعريف ضريبي : 7)459485

سجل التجاري : )5075
التصفية املسبقة

بمقت�سى محضر الجمع العام الغي3 
العادي بتاريخ 4 نون30 2022، لشركة 
 EL HAJOUY DISTRIBUTION
SARL AU، تم تقرير واملصادقة عل  

ما يلي :
التصفية املسبقة للشركة.

الحجوي  زوهي3  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

كمقر  الشركة  مقر  تعيين 
للتصفية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022، تحت رقم 5)55.
210 P

ETC SAT MAROC
شركةمحدودة املسؤولية

 رأسمالها :   95.000 درهم قابل

للتحويل
 املقر االوتماعي : املنطقة الحرة قصر

 املجاز، تجزئة رقم 0)5، املنصة
 رقم 5، مكتب رقم 4، بلدية أنجرة،

فحص أنجرة - طنجة
السجل التجاري رقم : 857)55

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2020 مصادق أمام موثق  نوفم30   2
تم   2020 فرن�سي يوم فاتح ديسم30 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحمل الخصائص التالية :
 ETC SAT MAROC  : التسمية 

ش.م.م. أوتي �سي ماروك.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
الحرة  املنطقة   : االوتماعي  املقر 
 ،5(0 رقم  تجزئة  املجاز،  قصر 
املنصة رقم 5، مكتب رقم 4، بلدية 

أنجرة، فحص أنجرة - طنجة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيس الشركة.
أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 
باملغرب  الغي3،  لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إج  :
املنتجات  وتجارة  املركزي  الشراء 
املساعدة  هندسة،  الصناعية، 

الفنية، إدارة املشروع.
جي  »ساطهرم  شركة   : الشركاء 
إم بي إش»، شركة أملانية، مقرها في 
حديقة   (7 سيمنز  ويرنرفون  شارع 
صناعية )6679د سارو يلجين أملانيا 
تحت  التجاري  السجل  في  املسجلة 
العدد أش إر بي 660)2، ساربروكن، 

ويمثلها السيد أوربان بروكار ؛
كنسبت  تكنولوجي  أوروبين 
فرنسية،  شركة  ش.م.م،   (ETC(
مقرها في شارع أندريه ماوينو، زاك 
 57(65 سيانس،  دي  الفونتين  دي 
فليفي )فرنسا)، املسجلة في السجل 
 ،(957(5545 رقم  مليتس  التجاري 

ويمثلها السيد أوربان بروكان ؛
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بروكار،  أوربان  السيد 
رقم  السفر  وواز  الحامل  فرن�سي، 
طريق  أ   2 املقيم   71557AY17

نمونتال، 57470 ويفيلر )فرنسا).
رأسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
95.000 درهم قابل  الشركة في مبلغ 
حصة   950 إج   مقسمة  للتحويل 
للتحويل  قابل  درهم   500 بقيمة 
كليا  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 
ومحررة إوماال ومخصصة للشركاء 

كالتاجي :
 28  : السيد أوربان بروكار، مالك 

% ؛
تكنولوجي  أوروبين  الشركة 

كنسبت، مالكة : 6) % ؛
الشركة ساطهرم جي إم بي إش، 

مالكة : 6) %.
: تم تعيين وذلك ملدة غي3  اإلدارة 

محدودة كمسي3 للشركة :
مسي3  بروكار،  أوربان  السيد 
الشركات، املقيم 2 أ طريق نمونتال، 

57470 ويفيلر )فرنسا).
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ بطنجة  التجارية   باملحكمة 

 2400(5 تحت رقم   2025 مارس   4
الزمني  السجل  في   2580 رقم  تحت 
السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم تحليلي 857)55.
بمثابة مقتطف وبيان

املسي3

211 P

SBRC PROJET
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 5000 أورو
 املقر االوتماعي : منطقة الحرة

 طنجة، بقعة 40أ، الطابق الثاني،
مكتب رقم ب 28-90090 طنجة

السجل التجاري : )8825
االستمرار في نشاط الشركة

العام اإلستثنائي  الجمع  بمووب 
سبتم30   6 بتاريخ  املؤرخة  للشركة 
إر  بي  »إس  املسماة  للشركة   2022
�سي بروجي»، تقرر عدم حل الشركة 
خسارة  رغم  النشاط  في  واالستمرار 

أكث3 من ثالث أرباع رأسمال الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ بطنجة  التجارية   باملحكمة 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   52

.258.58(
بمثابة مقتطف وبيان

املسي3

212 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTALITÉ

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB TAZA

الهاتف : 5)52805)05

YOUNG PRINCE 
MOSTAFA HALIM ET CIE

شركة التضامن
 رأسمالها االوتماعي : 5.050.000

درهم
شارع الزيري بن عطية، تازة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
شركة  قرر شركاء   2022 سبتم30   7

التضامن املسماة :
 YOUNG PRINCE MOSTAFA
الكائن مقرها   HALIM ET CIE SNC
االوتماعي بـ : شارع الزيري بن عطية، 

تازة ما يلي :
التوقف عن مزاولة نشاط التعليم 
 55 بفيال اامل رقم  الكائن  الخاص 

شارع فريواطو حي السعديين، تازة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لد   القانوني 
يوم بتازة  االبتدائية   للمحكمة 

8 نوفم30 2022 تحت رقم 555.
محسن ركراكي

213 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTALITÉ

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB TAZA

الهاتف : 5)52805)05

STE REDA ET NAOUAL
شركة محدودة املسؤولية

 رأسمالها االوتماعي : 500.000
درهم

24 الحي الصناعي الشطر الثاني، 
تازة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
شركة شركاء  قرر   2022 أكتوبر   (

 STE  : املسماة  املسؤولية  محدودة   

REDA ET NAOUAL الكائن مقرها 

الصناعي  الحي   24  : بـ  االوتماعي 

الشطر الثاني، تازة ما يلي :

الرفع من قيمة رأسمال الشركة 

 5.500.000 درهم إج    500.000 من 

درهم بزيادة 5.000.000 درهم وذلك 

اوتماعية  حصة   50.000 بخلق 

وديدة من فئة 500 درهم.

)بيع  وديد  نشاط  اضافة 

واملواد  اينوكس  االومنيوم، 

املعدنية).

الشركة  تسيي3  صالحية  تمديد 

للمسي3ين السيد رضا القرش والسيد 

عزوز القرش إج  أول غي3 مسمى.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لد   القانوني 

يوم بتازة  االبتدائية   للمحكمة 

8 نوفم30 2022 تحت رقم 556.
القرش رضا

214 P

WIN PROJECTS
SARL AU

RC 31513 SALÉ

الغي3  العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

العادي بتاريخ 58 أكتوبر 2022

بعد  الوحيد،  الشريك  قرر 

تم  الذي  إج  تقرير اإلدارة  االستماع 

قراءته، والذي يشي3 إج  أن رأس املال 

مدفوع بالكامل،
زيادة رأس املال بمبلغ ثالثة ماليين 

 ((.900.000( الف  مائة  وتسعة 

ألف  مائة  مبلغ  من  لي3تفع  درهم، 

اربعة  مبلغ  إج   درهم   (500.000(

4.000.000 درهم، من خالل  ماليين 

إنشاء تسعة وثالثون ألف )9.000)) 

سهم وديد بقيمة اسمية مائة درهم 

الحساب  دمج  من خالل  منها،  لكل 

املنتمين  االئتمان  لشركاء  الجاري 
املقابلة لديون  إج  الشريك الوحيد، 

معينة وسائلة ومستحقة الدفع من 

مبلغ ثالثة ماليين وتسعة مائة ألف 

،((.900.000(

السابق،  القرار  العتماد  نتيجة 
يقرر املساهم الوحيد تعديل املادتين 
املال  )رأس   7 و  )املساهمات)   6

املشت3ك).
تحديث النظام ااسا�سي.

لد   القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ بسال   االبتدائية 

9 نوفم30 2022 تحت رقم )946).
215 P

 CENTRE D’IMAGERIE
MEDICALE ASSAFWA

SARL
استقالة مسي3ة

04 شارع ابو فارس املريني حسان 
الرباط   ،50000 الرباط،  الرباط 
 CENTRE D’IMAGERIE املغرب 
MEDICALE ASSAFWA شركة ذات 
مقرها  وعنوان  املحدودة  املسؤولية 
اإلوتماعي 66 تجزئة بالد بن داوود، 
ااول،  والطابق  السفلي  الطابق 
تابريكت - سال - 55.000 سال املغرب، 
استقالة املسي3ة السيدة كنزة مبارك 
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
العام  الجمع  بمقت�سى   (6585

اإلستثنائي املؤرخ في ) نوفم30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم30   50 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5057.
216 P

KCTC
SARL

مكتب إستشارات ودراسات
شارع الحوز، رقم 4 الطائرات، 

الرباط
املحمول : 06.66.48.58.58

ELECTRO SKILLS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
26 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات الخصائص التالية :
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 ELECTRO SKILLS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شارع االبطال   55  : مقر الشركة 

شقة رقم 4 اكدال الرباط.

وعلت   : االوتماعي  الهدف 

املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 

وخاروه إما لحسابها أو حساب الغي3 

أو باالشت3اك :

الكهرباء  مجال  في  متخصص 

العام ؛

لالضاءة،  املنتجات  تسويق 

واالعمال اليدوية، والبستنة، ووميع 

املنزلية  واملعدات  االالت  أنواع 

والصناعية، تأوي3 ونقل وتوزيع وميع 

انواع املعدات والسلع والخدمات.

أعمال كهربائية.

الت3كيبات الكهربائية من أي نوع.

وتجديد  وتشخيص  صيانة 

واملعلومات  الحديثة،  الت3كيبات 

واالتصاالت للمنازل واالدارات.

الشبكة  وتخطيط  الحفر  اعمال 

الكهربائية.

التكييف وااللواح  تركيب اوهزة 

االنارة  عل   والعمل  الشمسية 

واالضاءة الداخلية والخاروية.

أعمال البناء واالعمال املتنوعة.

االستي3اد والتصدير.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 

مكون من 5000 حصة من فئة 500 

مقسمة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالتاجي :

 5000 سعيد  زهراوي  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

املسي3 : السيد زهراوي سعيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم30   55 يوم  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 564045.

217 P

DM MAROC
SARL

املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   2022 أكتوبر   20 بتاريخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
.DM MAROC : التسمية
SARL : الصفة القانونية

الهدف االوتماعي : صناعة اوهزة 
املكاتب واملنزلية.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
السيد سامر بارودي 500 حصة ؛

السيد حسن وافق 500 حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائي.
السنة املالية : من فاتح يناير إج  

5) ديسم30 من كل سنة.
شارع   400  : االوتماعي  املقر 
 05 شقة  بدر  اقامة  الثاني  الحسن 

الرباط.
وحسن  بارودي  سامر   : املسي3 

وافق.
تحت  التجاري  بالسجل  التقييد 
رقم 8785 بتاريخ 50 نوفم30 2022، 

باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم 927)56.

218 P

GOLD CITY TOUR
SARL AU

املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   2022 أكتوبر   28 بتاريخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
.GOLD CITY TOUR : التسمية

SARL AU : الصفة القانونية
النقل   : االوتماعي  الهدف 

السياحي.
رأسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
 5000 حساب  يونس  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إج  
5) ديسم30 من كل سنة.

شارع   400  : االوتماعي  املقر 
 05 شقة  بدر  اقامة  الثاني  الحسن 

الرباط.
املسي3 : يونس حساب.

تحت  التجاري  بالسجل  التقييد 
رقم 8780 بتاريخ 50 نوفم30 2022، 

باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم 925)56.

219 P

أ م ن لالستثمار
رقم )2، حي التضامن تيفلت

تأسيس شركة
تم   2022 أكتوبر   55 بتاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
وذات  واحد  بشريك  محدودة 

املواصفات التالية :
التسمية : أ م ن لالستثمار.

املوضوع : تدبي3 واستشارة عقارية ؛
مقاول أشغال متنوعة وبناء ؛

بناء، بيع وشراء بنايات وعمليات 
عقارية أخر .

حي   ،2( رقم   : االوتماعي  املقر 
التضامن - تيفلت.

املدة : 99 سنة ابتداءا من تاريخ 
التقييد بالسجل التجاري.

حدد    : االوتماعي  الرأسمال 
عشرة  حدود  في  الشركة  رأسمال 
أالف درهم )50.000 درهم) مقسمة 
ل 500 سهم من 500 درهم للسهم 
لفائدة الشريك الوحيد محمد أمين 

عاريب.
التسيي3 : تسيي3 الشركة من طرف 
غي3  زمنية  ملدة  عاريب  أمين  محمد 

محددة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 
بتاريخ : 24 أكتوبر 2022 تحت رقم  
بالسجل  الشركة  قيد  تم  و   505

التجاري بتيفلت برقم 75)5.
220 P

YOS IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ثم   2022 نوفم30   7 بتاريخ  بالرباط 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

YOS IMMOBILIERE : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مطور   : اإلوتماعي  املوضوع 

عقارات.

يوم  ابتداءا من  99 سنة   : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

املقر : شارع مختار سو�سى قصر 
السالم مبنى 5 محل رقم 26، ديور 

وامع - الرباط.

درهم   500.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.

لعوج  عمر  السيد   : الحصص 

5000 حصة.

لعوج  عمر  السيد   : التسيي3 

كمسي3ة للشركة ملدة سنتين بشريك 

وحيد.

السجل التجاري رقم : 564065.

السنة املالية : من فاتح يناير إج  

5) ديسم30 من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط.

221 P

 STE RH CONSULTING &

PAIE
SARL AU

استقالة - التسيي3
بتاريخ عرفي  عقد   بمووب 
تقرر  باملحمدية   2022 أكتوبر   24

ما يلي :

مسي3ة  ليماني  امال  السيدة 

للشركة ملدة غي3 محدودة ؛
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استقالة السيدة زهراء قديوي من 
أكتوبر   20 من تاريخ  التسيي3 ابتداء 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت البيضاء  بالدار   التجارية 
نوفم30   54 بتاريخ   845640 رقم 

.2022
لإليداع والنشر

اإلدارة

222 P

PETROWIN
تعديالت قانونية

 PETROWIN : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
42 شارع الساقية   : املقر الرئي�سي 

الحمراء العيون.
الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
 2022 نوفم30   54 الغي3 عادي بتاريخ 

قرر الشاركون ما يلي :
الحل النهائي للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
2022 نوفم30   55 بتاريخ   بالعيون  

رقم 57/2022)).
223 P

SOCIETE BRIGH SUD
SARL AU

تعديالت قانونية
االستثنائية  العام  الجمع  قرر 
نوفم30   50 واملنعقد بتاريخ  للشركة، 

2022 التعديالت التالية :
من  الشركة  رأسمال  رفع   5
 56.000.000 55.200.000درهم إج  
حصة   56.000 عل   مقسمة  درهم 

من فئة 500 درهم موزعة كالتاجي :
 56.000 بريغش  العزيز  عبد 

حصة.
القانوني  اإليداع  تم 
بالعيون   اإلبتدائية  باملحكمة 
2022 نوفم30   55  بتاريخ 

تحت رقم )0))/2022.
224 P

STE  SAHARA YOGA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شركة ذات   01/11/2022
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
« SAHARA YOGA « : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

تعليم اليوكا عن طريق دروس   -
وماعية أو فردية داخل مركز أو في 

املنزل ...
املقر االوتماعي : الرقم 408 عمارة 
سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
 5000 500000.00 درهم مقسم إج  

حصة من فئة 500 درهم للواحدة.
 JADE توزيع رأس املال : - السيدة

MARQUIS 5000 حصة.
 JADE التسيي3 : تم تعيين السيدة
MARQUIS كمسي3ة للشركة ملدة غي3 

محدودة.
من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 5) ديسم30.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 
رقم  تحت   07/11/2022
التجاري  وبالسجل   1866/2022

تحت رقم 045)2.
225 P

 STE « AFRI BETON DAKHLA
SARL AU 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
18/10/2022  تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية: 
 AFRI BETON  «  : التسمية 

« DAKHLA
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

- صناعة وبيع مواد البناء...

املقر االوتماعي : الرقم 408 عمارة 

سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 

سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس.

مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 

 500 إج    مقسم  درهم   50000.00

حصة من فئة 500 درهم للواحدة.

 AFRI شركة   -  : توزيع رأس املال 

BETON SA 500 حصة.

تم تعيين السيد مالك   : التسيي3 

غي3  ملدة  كمسي3للشركة  الصفريوي 

محدودة.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 5) ديسم30.

باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 

بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 

رقم  تحت   07/11/2022

التجاري  وبالسجل   1856/2022

تحت رقم 059)2 .

226 P

ITADIS RETAIL
تأسيس شركة 

بتاريخ    العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   14/11/2022

الشركة ذات املميزات التالية :

.ITADIS RETAIL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 

املسؤولية املحدودة و ذات الشريك 

الوحيد

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خاروه : 

توزيع وميع املواد االستهالكية.

42 شارع الساقية   : املقر الرئي�سي 

الحمراء العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 500.000 

حصة من   5000 إج   درهم مقسمة 

السيد   ملك  في  للواحدة    500 فئة 

امبارك ومال.

: تسيي3 من طرف   السيد   اإلدارة 

امبارك ومال.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   15/11/2022 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   3318/2022

.4(765

227P

DEOSA
  SARL

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

وضـع  تـم  تـاريخ27/10/2022  ب 

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املمـيزات التـالية : 

ذات   DEOSA  : التسمـية 

املسؤولية املحدودة. 

الهـدف : معالجة وتدوير املخلفات 

والنفايات.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال    

 5000 إج   مقسمة  درهم   500.000

درهم   500.00 فئة  من  حصة 

للواحدة موزعة كاالتي : 

السيد يحي دحمان : 500 حصة.

السيدة وئام دحمان : 900 حصة.

الفي3دا  إقامة   : االوـتماعـي  املـقر 
رقم 572 شارع العركوب الداخلة.

السـيـد  طـرف  مـن  تـسي3   : اإلدارة 

يحي دحمان ملدة غي3 محددة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 

االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 

بالـداخلة بـتاريخ 07/11/2022 تحـت 
السجل التجاري   2022/  5864 رقـم 

.2(045

228P

LAAOUIDA AGRI
 SARL AU

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تـم وضـع   08/11/2022 ب تـاريخ 

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املمـيزات التـالية : 
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 LAAOUIDA AGRI  : التسمـية 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
اارا�سي  استغالل   : الهـدف 

الفالحية. 
 الرأسمال : حدد في مبلغ 500.000 
حصة من   5000 إج   درهم مقسمة 
درهم للواحدة موزعة   500.00 فئة 

كاالتي : 
 5000  : السيدة محجوبة اكماش 

حصة.
املـقر االوـتماعـي : شارع حسن بن 
ولون عمارة مادس رقم 25 الداخلة.
تـسي3 مـن طـرف السيدة   : اإلدارة 

محجوبة اكماش ملدة غي3 محددة.
بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 
بالـداخلة بـتاريخ 09/11/2022 تحـت 
السجل التجاري   2022/  5889 رقـم 

.2(079
229P

 POLYVAL FISHERIES
TANTAN

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تـم وضـع   09/11/2022 ب تـاريخ 
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املمـيزات التـالية : 
 POLYVAL FISHERIES : التسمـية
ذات املسؤولية املحدودة   TANTAN

ذات الشريك الوحيد.
تجميد،  معالجة،   : الهـدف 
استي3اد و تصدير املنتووات البحرية.

الرأسمال : حدد في مبلغ 500.000 
حصة من   5000 إج   درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم   500 فئة 

كاالتي : 
 5000  : هللا  عبد  بلهوم  السيد 

حصة.
املخيم  حي   : االوـتماعـي  املـقر 

الوطية طانطان.
السيد  طـرف  مـن  تـسي3   : اإلدارة 

بلهوم عبدهللا ملدة غي3 محددة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 
بطانطان بـتاريخ 11/11/2022 تحـت 
التجاري  السجل   2022/  4(9 رقـم 

.7525
230P

 SOCIETE ITALSTRADE
SUCCURSALE
SUCCURSALE

Siège social : BD Brahim 
Roudani n°332 - Casablanca.

العامة  الجموع  لقرارات  تبعا 
 ITALSTRADE لشركة  االستثنائية 
بتواريخ  املنعقد   SUCCURSALE
تم   2022/03/04 و   2021/06/24

إقرار :
 DEODATO السيد  تعيين  إلغاء 
 014223Z التعريف  رقم   CARLO
 LA CIVITA ENRICO كمدير والسيد
كممثل   372840K التعريف  رقم 
السيد  وتعيين  مهامهم  من  قانوني 
عبد الفتاح نجماوي الحامل البطاقة 
كممثل   C630634 رقم  الوطنية 
 LEONARDO والسيد  قانوني 
السفر  وواز  رقم   BLANDA

YB7533778 كمسؤول.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2022/11/15 بتاريخ 

.846474
232P

AG EDIFICIO
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : 49 شارع أحمد 
بركات الطابق اار�سي رقم )، 

املعاريف، الدار البيضاء.
السجل التجاري : 492245 -

 الدار البيضاء
الجمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 
العام الغي3 العادي بتاريخ 24 أكنوبر 

2022، تم اتخاد القرارات التالية :

تفويت حصص الشركة.
اعتماد شركاء ودد.

 AG من  الشركة  اسم  تغيي3 
.BAKER TILLY BCF  إج EDIFICIO

تغيي3 هدف الشركة.
غماد  أمين  السيد  استقالة 
والسيدة حنان أوزال من منصبيهما 

كمديرين مشاركين للشركة.
تعيين السادة شكيب زعري ونور 
ومحمدحمداش  باقشيش  الدين 
والسيدة شرين الزياني كمدراء ودد 

للشركة.
ااسا�سي  النظام  وتحيين  تعديل 

للشركة.
للقيام  صالحيات  إعطاء 

باإلوراءات القانونية.
كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2022/11/14 بتاريخ  البيضاء 

رقم 845665.
قصد النشر ةاإلعالن.

233P

 SANLAM FINANCES
PARTICIPATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد، رأسمالها 07.000) 

درهم.
املقر االوتماعي : الدار البيضاء،256 

، شارع الزرقطوني.
السجل التجاري رقم 759)45 - 

الدار البيضاء.
بمقت�سى محضر قرارات الشريك 
سبتم30   (0 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2022، تقرر ما يلي :
الحاجي  االوتماعي  اإلسم  تغيي3 
 SAHAM FINANCES من  للشركة 
 SANLAM إج    PARTICIPATIONS

.FINANCES PARTICIPATIONS
من   ( للفصل  موازي  تعديل 

القانون ااسا�سي.

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت عدد   2022 نوفم30   0( بتاريخ 

.844225
قصد النشر واإلعالن

234P

 SANLAM CORPORATE
MAROC

شركة ااسهم املبسطة
 رأسمالها 2.659.200 درهم.
املقر االوتماعي : 256، شارع 
الزرقطوني، الدار البيضاء.

السجل التجاري عدد 8985)2 - 
الدار البيضاء.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 (0 بتاريخ  املنعقد  العادي  الغي3 

سبتم30 2022، تقرر ما يلي :
الحاجي  االوتماعي  اإلسم  تغيي3 
 SAHAM CORPORATE للشركة من
 SANLAM CORPORATE إج  
 ( وتعديل موازي للفصل   MAROC

من القانون ااسا�سي للشركة.
 SANLAM الشركة  تحويل 
شركة   CORPORATE MAROC
املساهمة املبسطة إج  شركة ااسهم 

املبسطة ؛
 Emmanuel السيد  إحتفاظ 

Brule بمهامه كرئيس الشركة ؛
للشركة  أسا�سي  قانوني  إعتماد 
لشركة  الجديد  للشكل  مطابق 

ااسهم املبسطة.
بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت عدد   2022 نوفم30   54 بتاريخ 

.846098
قصد النشر واإلعالن

235P

OASIS INDUSTRIES
شركة مساهمة، رأسمالها 

2.000.000 درهم.
املقر االوتماعي : 5)5 شارع أنفا، 

إقامة أزرو رقم 55 ب، الدار البيضاء
السجل التجاري عدد : 406255 - 

الدار البيضاء.
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
املختلط املنعقد في 55 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :
واستمراريتها  الشركة  حل  عدم 
في الصافية  وضعيتها  أن   رغم 
ربع  عن  ثقل   2025 ديسم30   (5  

رأسمالها االوتماعي.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لد  املحكمة التجارية بالدار 

 2022 يوليوز   58 بتاريخ  البيضاء 

تحت عدد 5525)8.
قصد النشر واإلعالن

236P

NAJHI TECH
SARL AU

رقم 48 شارع فال ولد عمي3

الشقة رقم 5 - أكدال - الرباط.

استدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية

عدد 5740 بتاريخ 2 نوفم30 2022.

بدال من :

تم إغفال مقر التصفية.

يقرأ :

شارع فال   48 مقر التصفية رقم 

ولد عمي3 رقم 5 أكدال - الرباط.

الباقي بدون تغيي3.

237P

THETA STRUCTURES
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

البيضاء،  بالدار   2022 يونيو   50

تم وضع القانون التأسي�سي لشركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

 THETA  : التسمية 

.STRUCTURES

مقاولة   : االوتماعي  الهدف 

اشغال البناء العمومي والخاص.
املقر االوتماعي : 75 زنقة كارات�سي 

الطابق 4 أنفا - الدار البيضاء.

درهم   500.000  : الشركة  مدة 

فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للواحدة اكتتبت وحررت 

عبد  نوصي3  السيد  طرف  من  كلها 

العزيز 5000 حصة.

عبد  نوصي3  السيد   : التسيي3 

العزيز.

السنة االوتماعية : من فاتح يناير 

إج  5) ديسم30 من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
أغسطس   50 بتاريخ  بالدار البيضاء 

2022 تحت رقم 4542)8.
238P

 SOCIETE AMANAR
IMMOBILIER

SARL
الزيادة في الرأسمال االوتماعي

العام االستثنائي  الجمع  بمووب 
قرر   2022/11/04 بتاريخ  املتعقد 
الشركاء لشركة الكائنة سيدي عالل 

البحراوي تجزئة رياض 2 رقم )).
الزيادة في الرأسمال االوتماعي من 
500.000 درهم إج  5.684000 درهم 
وذلك بإضافة 55840 حصة وديدة 
بقيمة 500 درهم للحصة موزعة عل  
القانون  تجديد  تم  وبذلك  الشركاء 

ااسا�سي للشركة.
أمينة أوراش : 5584.

محمد أمين الوريكلي : 54256.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 
رقم   526 رقم  تحت   2022/11/16

.508(
239P

ااستاذ ناجي أيوب

موثق

FIRDAOUS BINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 06 بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ 
و 20 سبتم30 2022، سجل بسطات 
املراوع  تحت   2022 سبتم30   22 في 
التالية : اإليداع : 2022/14027 اامر 
بالقبض : 2022/13003، باع السيد 
لبطاقة  والحامل  فتحان  أحمد 
 ،W103374 : التعريف الوطنية رقم
وميع حصصه االوتماعية التي تقدر 
ب 500 حصة اوتماعية بقيمة 500 
 Firdaousدرهم الواحدة في ش.ذ.م.م
500.000 درهم،  رأسمالها   ،  BINAE
شارع  بسطات،  االوتماعي  مقرها 
 ،26000 درب عمر،  الجيش امللكي، 
والحامل  لفائدة السيد حميد لواح، 
 : رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.IB2275

العام  الجمع  محضر  وبمقت�سى 

 ،2022 سبتم30   6 تاريخ  االستثنائي 

تمت املوافقة عل  :

الحصص  تفويت  عل   املصادقة 

االوتماعية.

تحويل الشكل القانوني من شركة 

شركة  إج   محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد.

قبول السيد محمد ليخيي كمسي3 

مساعد ملدة غي3 محدودة.

تعديل قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   57 بتاريخ 

.22/1295

240P

ااستاذ ناجي أيوب

موثق

 ECOLE PRIVEE DE SOINS

INFIRMIER DE SETTAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

 5 بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر 2022، سجل بسطات في 52 

التالية  املراوع  تحت   2022 أكتوبر 

اامر   2022/152254  : اإليداع   :

بالقبض : 2022/14199، باع السيد 

لبطاقة  والحامل  باشي3ي  رضوان 

 ،W315153 : التعريف الوطنية رقم

وميع حصصه االوتماعية التي تقدر 

ب ))) حصة اوتماعية بقيمة 500 

 ECOLE.ش.ذ.م في  الواحدة  درهم 

 PRIVEE DE SOINS INFIRMIER

 500.000 رأسمالها   ،DE SETTAT

بسطات،  االوتماعي  مقرها  درهم، 

شارع ون3ال الكتاني حي سماعلة رقم 

)57، لفائدة السيد أسامة اإلدري�سي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  العرابي، 

السيد   ،W316359  : رقم  الوطنية 

والحامل لبطاقة  عبد الغاني بطاح، 

.W358128 : التعريف الوطنية رقم

تمت املوافقة عل  :
الحصص  تفويت  عل   املصادقة 

االوتماعية.
584 حصة لفائدة السيد أسامة 

اإلدري�سي العرابي.
عبد  السيد  لفائدة  حصة   549

الغاني بطاح.
تعديل قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   57 بتاريخ 

.22/1297
241P

ااستاذ ناجي أيوب
موثق

تسيير حر ألصل تجاري
موثق  حر  تسيي3  عقد  بمقت�سى 
سجل   ،2022 أغسطس   24 بتاريخ 
 ،2022 سبتم30   5 في  بسطات 
 : اإليداع   : التالية  املراوع  تحت 
 : بالقبض  اامر   ،2022/12567
الحسابات  سجل   ،2022/11573
احمد  السيد  فإن   ،V08820311  :
التعريف  لبطاقة  الحامل  سليماني، 
يعطى   ،W222659  : رقم  الوطنية 
عل  سبيل التسيي3 الحر للسيد محمد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  صي3ار، 
ااصل   ،W211001  : رقم  الوطنية 
عبارة عن   ،59408  : التجاري عدد 
شارع  بسطات،  والكائن  مقهى، 
ملدة   ،257  : الرقم  الوادي،  العربي 

سنة واحدة ابتداء من تاريخ العقد.
242P

ااستاذ ناجي أيوب
موثق

تسيير حر ألصل تجاري
موثق  حر  تسيي3  عقد  بمقت�سى 
سجل   ،2025 أغسطس   5( بتاريخ 
 ،2022 سبتم30   55 في  بسطات 
 : اإليداع   : التالية  املراوع  تحت 
 : بالقبض  اامر   ،2022/12967
: الحسابات  سجل   ،2021/12814 
عبد  السيد  فإن   ،V07560070
لبطاقة  الحامل  رشادي،  الهادي 
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 ،W143224 : التعريف الوطنية رقم

يعطى عل  سبيل التسيي3 الحر للسيد 

لبطاقة  الحامل  مصطفى سمالوي، 

 ،W165049 : التعريف الوطنية رقم

 ،55724  : عدد  التجاري  ااصل 

عبارة عن محل لبيع املواد الغذائية 

بسطات،  والكائن  بالتقسيط، 

 ،565  : الرقم  شارع العربي الوادي، 

تاريخ من  ابتداء  أشهر  ستة   ملدة 

 56 أغسطس 2025.

243P

LASSIMA SERVICES

بعد عقد الجمع العام غي3 العادي 

 2022 أكتوبر   25 بتاريخ  للشركة 

املووودة باملقر التاجي 46 شارع عقبة 

الطابق ااول رقم 2 أكدال، الرباط.

بيع الحصص االوتماعية.

السيد عبد الكريم الوهابي يبيع 

يمتلكها  اوتماعية  حصة   5000

 LASSIMA SERVICES بالشركة 

لفائدة السيد محمد الدهاجي.

مسي3  وتعيين  مسي3  استقالة 

وديد.

الكريم  عبد  السيد  استقالة 

وتعيين  مسي3  منصب  عن  الوهابي 

السيد محمد الدهاجي كمسي3 وديد.

تغيي3  تم   : االوتماعي  املقر  تغيي3 

46 شارع  املقر االوتماعي لشركة من 

2، أكدال،  عقبة الطابق ااول، رقم 

الرباط إج  حي املغرب العربي رقم 55 

إقامة الخي3 الطابق ااول الشقة رقم 

5، تمارة.

 توسيع النشاط التجاري.

وديد  تجاري  نشاط  إضافة  تم 

االستي3اد والتصدير، نقل السلع.

تم إيداع امللف باملحكمة التجارية 

 5(0((( بالرباط تحت رقم اإليداع 

بتاريخ 56 نوفم30 2022.

244 P

 ALAOUI FISCHER SCHLEIT 

- A.F.S
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  بوعنان  سعد  ااستاذ 

 ،2022 نون30  فاتح  بتاريخ  بفاس، 

علوي   كناني  حمود  السيد  فوت 

 F&S« املسماة  الشركة  لفائدة  

  BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

 (490( ما قدره   ش.م.م،    « gmbh

في  يمتلكها   التي  اوتماعية  حصة  

 A.F.S« ALAOUI املسماة  الشركة 

ش.م.م،   «FISCHER SCHLEIT

درهم،   98.000 رأسمالها االوتماعي 

تجزئة  بصفرو،  االوتماعي  مقرها  

سليم، قطعة 45 رفيف.

تبعا لهذا التفويت ، قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

النظام  من   9 الفصل  تعديل 

ااسا�سي للشركة كما يلي : 

في  الشركة  رأسمال  حدد 

مبلغ 98.000  درهم مقسم إج   980 

حصة  بقيمة 500 درهم لكل حصة، 

مسندة إج  الشريك الوحيد :

 F&S« شركة 

  BETEILIGUNGSGESELL SCHAFT

gmbh » ش.م.م980 حصة.

املجموع : 980 حصة.

 A.F.S( « املسماة  الشركة 

 «ALAOUI FISCHER SCHLEIT

ذات  شركة  ستصبح  ش.م.م، 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

كناني  حمود  السيد  استقالة 

املسماة  الشركة  تسيي3  من  علوي 

 تاما و نهائيا طول 
ً
أعاله و منحه إبراءا

مدة تسيي3ه للشركة.

غيورغ  هارالد  السيد  تسمية 

ماير  كمسي3 وحيد للشركة ملدة غي3 

محدودة.

شركة    تلتزم  ذلك  إثر  عل  

 ALAOUI FISCHER SCHLEIT A.F.S

بتوقيع  وحيد،   شريك  من  ش.م.م 

السيد هارالد غيورغ ماير  فقط.  

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو 
تحت رقم      ،2022 نون30   55 بتاريخ 

. 2022 /65(
245 P

S2G TRANS SERVICES
SARL

املقر االوتماعي : شارع املنصور 
الذهبي رقم 29، مكرر، حي الداخلة، 

أكادير
سجلها التجاري : )5208

قرار الشريك الوحيد بتاريخ 0) 
سبتم30 2022

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ما  تقرر   ،2022 سبتم30   (0 بتاريخ 

يلي :
قبول شركاء ودد :

الحصص  وميع  تفويت 
السيد  يملكها  التي  االوتماعية 
 52.000 أي  الحق  عبد  الغنيمي 
500 درهم  حصة اوتماعية من فئة 

للحصة إج  :
 DERRICK درعة  ديريك  شركة 
السيد  طرف  من  املمثلة   ،DRAA
 6000 ب  مساهمة  ديليبيان  سيزار 

حصة اوتماعية.
بدر بنزيد حامل للبطاقة الوطنية 
 6000 ب  مساهم   ،K398756 رقم 

حصة اوتماعية.
عبد  الغنيمي  السيد  استقالة 

الحق كمسي3.
كمسي3  بنزيد  بدر  السيد  تعيين 
 S2G TRANS للشركة  وديد 
SERVICE وذلك ملدة غي3 محدودة مع 

توقيع اوتماعي.
ااسا�سي  النظام  تنظيم  إعادة 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
شريك واحد إج  شركة ذات مسؤولية 

محدودة مع عدة شركاء.
ولقد تم اإليداع القانوني بكتابة 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نوفم30   8 بتاريخ 

.0559598
246 P

STE SANI NOUACEUR
SARL

بمقت�سى عقدين توثيقيين بتاريخ 
 STE SANI لشركة   2022 نوفم30   4
NOUACEUR شركة ذات مسؤولية 
بفاس  االوتماعي  مقرها  محدودة 
 A تجزئة أمين شارع السالم الن3وس

رقم 54، تقرر ما يلي :
طرف  من  حصة   5500 تفويت 
الحصص  من  خالد  شامي  السيد 
التي يمتلكها بالشركة السابق ذكرها 
لفائدة السيد ال30دعي محمد بنسبة 
لفائدة  حصة  و00)  حصة   600
حصة  و00)  أمال  ال30دعي  السيدة 
و00)  منى  ال30دعي  السيدة  لفائدة 
حصة لفائدة السيدة ال30دعي غزالن.

طرف  من  حصة   5500 تفويت 
الحصص  من  خالد  شامي  السيد 
التي يمتلكها بالشركة السابق ذكرها 
لفائدة السيد بوسلخن عبد الحميد.

إعادة صياغة قانون الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 نوفم30   55 بتاريخ 

.2022/6125
247 P

HORS LIMITES PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 5.200.000 درهم

مقر الشركة الرئي�سي : تابريكت 
عرصة املحطة محل رقم 08، سال

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
0) أغسطس 2022، واملسجل بتاريخ 
تأسيس  تم   ،2022 أغسطس   (0
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها العامة كالتاجي :
 HORS LIMITES : تسمية الشركة

.PRINT
مدة الشركة : 99 سنة.

مطبعة وأشغال   : غرض الشركة 
مختلفة.

 5.200.000  : الشركة  راسمال 
درهم.
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تابريكت عرصة   : املقر االوتماعي 
املحطة تابريكت محل رقم 8، سال.

السيد  الشركة  يسي3   : التسيي3 
خليل  وصديني  محمد  صديني 
والروي�سي بدر الدين، وذلك ملدة غي3 

محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إج  5) ديسم30 من كل سنة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبتم30   55 يومه  بسال  االبتدائية 

2022، تحت رقم 9556).
248 P

STE SOCOMEZA
SARL

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : الرويدات 5 زنقة 

القي3وان رقم 82، مراكش
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغي3 العادي املؤرخ بمراكش بتاريخ 
املصادقة  تمت   ،2022 سبتم30   55

عل  ما يلي :
للشركة  املبكر  وانحالل  فسخ 

ابتداء من 55 سبتم30 2022.
محمد  الزاوية  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  وتعيين 
بالرويدات 5 زنقة القي3وان رقم 82، 

مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
عدد  تحت   ،2022 أكتوبر   59 يوم 

.5405(5
249 P

داكوستو ترانس
ش م م

الرأسمال : 500.000 درهم
املقر االوتماعي : مجموعة التقدم 
GH2-57، الطابق الثاني سيدي 

ال30نو�سي، الدار البيضاء
حل الشركة

تعيين املصفي
مقر التصفية

أغسطس   4 بتاريخ  لقرار  طبقا 
داكوستو ترانس  قرر شركاء   ،2022

شركة محدودة املسؤولية ما يلي :

حل الشركة.

تعيين املصفي : عبد الكبي3 اسبيو.

مجموعة التقدم   : مقر التصفية 

سيدي  الثاني  الطابق   ،2HG-17

ال30نو�سي، الدار البيضاء.

لد   الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

2022، تحت رقم  20 سبتم30  بتاريخ 

.8(85(2

250 P

بيوند ماروك
ش م م ذات ش و

الراسمال : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : مجموعة التقدم 

GH2-57، الطابق الثاني سيدي 

ال30نو�سي، الدار البيضاء

RC : 562707

تأسيس شركة
بتاريخ  املؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون   ،2022 5) أكتوبر 

لشركة  البيضاء  بالدار  االسا�سي 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد، مميزاتها التالية :

الهدف : التطوير العقاري.

وبيع اارا�سي والتقسيمات  شراء 

وتأوي3 وميع املباني.
العقاري  التطوير  عمليات  كافة 

العقارات  تجهيزات  أعمال  ووميع 

السكنية.

أعمال متنوعة أو إنشائية.

استي3اد وتصدير.

شراء وبيع وتسويق وميع معدات 

البناء والنقل.

وميع  العامة،  ااشغال  وميع 

املدنية،  الهندسة  البناء،  أعمال 

الحفر،  أعمال  ااساسات،  هدم 

االستخراج، التكسي3.

تقديم املشورة للشركات في وميع 

مجاالت املشورة املتعلقة بها.

املحاسبة   : االئتماني  العمل 

والضرائب والقانون والتنظيم وإدارة 

املوارد البشرية.

االستشارات والوساطة العقارية.

املعامالت  وميع  أعم،  وبشكل 

أو  الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 

ااوراق املالية أو العقارات أو غي3ها 

من املعامالت التي قد تكون مرتبطة 

أن  املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تعزز تطوير الشركة.

التسمية : »بيوند ماروك» ش م م.

املقر االوتماعي : مجموعة التقدم 

سيدي  الثاني  الطابق   ،GH2-17

ال30نو�سي، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الراسمال : 500.000 درهم.

محمد  السيد   : كالتاجي  مقسمة 
ر�سى املسعودي 5000 حصة.

املجموع : 5000 حصة.

اإلدارة : محمد ر�سى املسعودي.

اإلمضاء : محمد ر�سى املسعودي.

السنة االوتماعية : من فاتح يناير 

إج  5) ديسم30.

القانوني  لالحتياط   %5  : اارباح 

والباقي يعطى للحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   ،2022 56 نوفم30 

.8458(8

251 P

LOLA NEGOCE
ش ذ م م ش و

راسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : 59 شارع موالي 

عبد العزيز، إقامة موالي عبد العزيز 
رقم 4، القنيطرة

السجل التجاري رقم : 67559

تأسيس شركة ذا مسؤولية محدودة 
للشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمووب 

 ،2022 أكتوبر   28 بالقنيطرة بتاريخ 

للشركة  االسا�سي  القانون  حرر 

للشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

للقوانين  تخضع  التي  الوحيد، 

والتي  العمل  بها  الجاري  واانظمة 

تخضع للخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

ذات  شركة   LOLA NEGOCE

مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.

غيثة  السيدة   : الوحيد  الشريك 

عالجي، املزدادة بتاريخ 29 يوليو 5999 

بالقنيطرة مغربية الجنسية، الحاملة 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بالقنيطرة،  والساكنة   G556227
الخامس  محمد  شارع  زاوية   465

إقامة   05 وزنقة ابن أبي زرع شقة 

النخلة ).

سواء  الشركة  غرض   : املوضوع 

في املغرب أو في الخارج، بااصالة عن 

نفسها وبالنيابة عن الغي3 :

واستي3اد  وبيع  لشراء  نشاط  أي 

غي3  أو  غذائية  سلع  أي  وتصدير 

غذائية.

وأي  السلع  هذه  وتوزيع  تسويق 

نشاط متعلق بها.

مستحضرات  أنواع  وميع 

وااطفال  والروال  للنساء  التجميل 

وااظافر  واملكياج  الشعر  وتصفيف 

والعناية بالووه والجسم.

وبيع وميع أنواع املنتجات  شراء 

املتعلقة بهذا النشاط.

العمليات  في  الوساطة  التداول، 

املذكورة أعاله.

العمليات  وميع  عام  وبشكل 

ااوراق  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املالية أو املالية التي قد تكون مرتبطة 

بشكل مباشر أو غي3 مباشر باالشياء 

أن  املحتمل  من  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزز تحقيقها وتطويرها.

املقر  يوود   : االوتماعي  املقر 

شارع   ،59 بالقنيطرة،  االوتماعي 

موالي عبد العزيز، إقامة موالي عبد 

العزيز رقم 4.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

انحالل  عدا  ما  التجاري،  بالسجل 

مسبق أو االمتداد املنصوص عليه في 
والقانون  للشركة  االسا�سي  القانون 

الجاري به العمل.
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الحصص :
تقدم املساهمة الوحيدة للشركة 

مساهمة نقدية :
 500.000 عالجي  غيثة  السيدة 

درهم.
راس  يبلغ   : االوتماعي  الراسمال 
وهو  درهم،   500.000 الشركة  مال 
اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 
مكتتب  للحصة،  درهم   500 بقيمة 
بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  بها 
غيثة  للسيدة  بالكامل  ومخصصة 
مقابل  الوحيدة  الشريكة  عالجي 

مساهمتها النقدية في الشركة.
5000 حصة  السيدة غيثة عالجي 

اوتماعية.
سنة  كل   : االوتماعية  السنة 
اوتماعية مدتها سنة، تبتدأ من فاتح 

يناير وتنتهي في 5) ديسم30.
عالجي  غيثة  السيدة   : التسيي3 
للشركة ملدة  عينت كمسي3ة وحيدة 

غي3 محدودة.
اارباح  تحديد  بعد   : اارباح 
لالدخار   %5 تسحب  الصافية، 
تنتهي  االقتطاع  هذا   : القانوني 
إوباريته عندما يكون االدخار وصل 

إج  الخمس من الراسمال.
في  والتغيي3  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  بكتابة  التجاري  السجل 
بالقنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 
تحت عدد   ،2022 نوفم30   ( بتاريخ 
بالنسبة لإليداع   9(566 علي التواجي 
للتصريح  بالنسبة  و98)4  القانوني 

املودع في ا لسجل الزمني.
252 P

 AL KHAMKHAMI PNEU
MATIC
SARL AU

الراسمال االوتماعي : 500.000 
درهم

املقر االوتماعي : الطابق اار�سي 
عمارة 52.5 محل رقم م4، تجزئة 

الفاضلية مكناس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس تأسست   2022 52 سبتم30 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد، مميزاتها كاآلتي :

 AL KHAMKHAMI  : التسمية 
.PNEU MATIC SARL AU

الراسمال : 500.000 درهم.
رفاقي  الهام  السيدة   : الشركاء 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D561970 رقم
الطابق اار�سي   : املقر االوتماعي 
تجزئة  م4  رقم  محل   52.5 عمارة 

الفاضلية مكناس.
الهدف االوتماعي : تاور عجالت، 

أعمال مختلفة، تجارة.
سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل 

التجاري.
: تسي3 الشركة من طرف  التسيي3 
السيدة الهام رفاقي الحاملة لبطاقة 
 D561970 رقم  الوطنية  التعريف 
كمسي3ة وحيد للشركة ملدة 5 سنوات 

قابلة للتجديد بمحض إرادته.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بتاريخ  بمكناس  التجارية  باملحكمة 

54 نوفم30 2022، تحت رقم 4592.
رقم السجل التجاري : )5765.

253 P

DEPOT FER
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتمارة 
تأسيس  تم   ،2022 يناير   5 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
.STE DEPOT FER : التسمية

بيع مواد البناء.
العمليات  وميع  عامة  وبصفة 
التي لها ارتباط مباشر أو غي3 مباشر 
بأحد ااهداف املذكورة أعاله والتي 
من شأنها املساهمة في انماء الشركة.

 2979 عمارة   : االوتماعي  املقر 
املحل رقم 4 عين العودة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 
ااوج  التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

درهم   500.000  : الراسمال 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
الشركة  تسي3   : الشركة  تسي3 
السعداوي  عزيز  السيد  طرف  من 
بصفته مسي3ا للشركة وذلك ملدة غي3 

محدودة.
كما تقرر بالتعهد باإلمضاء للسيد 

عزيز السعداوي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
بتاريخ   5(5279 رقم  تحت  بتمارة 

فاتح ف30اير 2022.
254 P

HD SMART TRAVAUX
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نظام  تكوين  تم   2022 2 نوفم30 
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة  خصائصها كالتاجي :
 HD SMART« : التسمية 

.TRAVAUX
الهدف : تمارس الشركة ااهداف 

التالية : 
وميع عمليات التطوير العقاري أو 

البناء أو التقسيم.
دراسة وإنجاز كافة ااعمال العامة 

والخاصة للمباني
ااعمال  كافة  وإنجاز  دراسة 

الت3ابية والصرف الصحي.
اوسلو  زنقة   : االوتماعي  املقر 
الطابق االر�سي إقامة ضياء رقم  0)  

املحيط الرباط.   
  500.000  : رأس املال االوتماعي 
حصة قيمة   5000 درهم مقسم إج  

كل واحدة 500 درهم.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي3 
العاجي الهد وني والسيد عبد اللطيف 
الهد وني  كمسي3ان وحيدان للشركة 

وملدة غي3 محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لد   القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 564087.
255 P

STE INTELLIGENTE 
 DES TRAVAUX

CONSTRUCTION
ET AMENAGEMENT 

SARL AU
استثنائي  عام  ومع  بمقت�سى 
نوفم30   55 بتاريخ  الرباط  في  حرر 
الشركة  شريك  قرر   ،2022
 INTELLIGENTE DES TRAVAUX
 CONSTRUCTION ET
ذات  م  م  ش   AMENAGEMENT

شريك وحيد ما يلي :
استقالة السيدة خولة تباري من 

منصبها كمسي3ة للشركة.
هالجي  الدين  بدر  السيد  تعيين 
 U145278 الحامل لبطاقة التعريف

كمسي3 وحيد للشركة.
القانون  من   5( املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
نوفم30   56 في   5(0(52 رقم  تحت 

.2022
256 P

COMPANY MARWA 
DE TRAVAUX ET SERVICES

SARL
بمقت�سى ومع عاما استثنائي حرر 
 ،2022 نوفم30   50 في الرباط بتاريخ 
 COMPANY شركة  شركاء  قرر 
 MARWA DE TRAVAUX ET

SERVICES، ش م م ما يلي :
فاطمة  اوومي  السيدة  استقالة 
الزهرائ من منصبها كمسي3ة للشركة.
سمهاوي  الحسين  السيد  تعيين 

كمسي3 وحيد للشركة.
القانون  من   5( املادة  تعديل 

ااسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
نوفم30   56 في   5(0((5 رقم  تحت 

.2022
257 P
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STE PARTOMARIAT

SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2022 أكتوبر   (5 ومؤرخ بتاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  إنشاء 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 PARTOMARIAT  : التسمية 

.SARL

تصدير   : االوتماعي  الهدف 

التجارية  العمليات  تسيي3  واستي3اد، 

العسكرية  أو  املدنية  الخدمة  أو 

الصناعية أو الزراعية، تاور.

 500.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

تجزئة   944NE  : الشركة  مقر 

الفتح الصخي3ات تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

سهال  السيد  تعيين  تم   : املسي3 

مصطفى مسي3ا للشركة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة التجارية بتمارة تحت رقم 

.5(7709

258 P

E.S POWER

بتاريخ املؤرخ  العقد   بمووب 

قرر الجمع العام   2022 سبتم30   59

للشركة إستقالة املشارك في التسيي3 

السيد محمد شدادي.

الفا�سي  نبيل  السيد  استمرار 

الفهري في تسيي3 الشركة.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

التجارية  املحكمة  لد   القانوني 

 2022 نوفم30   56 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 55)0)5.

259 P

ARS PRO
SARL AU

رأسمالها : 500.000 درهم
املقر االوتماعي : تجزئة رقم 67)5 
تجزئة الفردوس ت ) عين عودة - 

تمارة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم   2022 أكتوبر   24
 ARS PRO اسم  تحمل  شركة 
ش.ذ.م.م.د.ش.و تتوفر عل  املميزات 

التالية :
املقر االوتماعي : تجزئة رقم 67)5 
 - عين عودة   ( ت  الفردوس  تجزئة 

تمارة.
بيع   : االوتماعي  الهدف 
املحمولة  الهواتف  إكسسوارات 

والثابتة وتصنيع أغلفتها ؛
التصدير واالستي3اد ؛

التجارة.
مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم   500.000  : املال  رأس 
مقسم إج  5000 حصة من فئة 500 

درهم موزع كما يلي :
 5000 الحي3ش  إبراهيم  السيد 

حصة.
التسيي3 : تم تعيين السيد إبراهيم 
زمنية  ملدة  للشركة  كمسي3  الحي3ش 

غي3 محدودة.
من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 5) ديسم30.
اارباح : بعد اقتطاع 5 % لتكوين 
يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي عل  الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتمارة تحت السجل رقم 

.5(7727
259P مكرر

 KARAM BIEN ETRE
SARL «AU «

رأسمالها : 500.000.00 درهم
املقر االوتماعي : 52 ورغة الشقة )5 

اكدال-الرباط-
اعالن عن قفل التصفية

بالرباط،  بمقت�سى عقد عرفي   -|
قرر شركاء   2022 أكتوبر   59 بتاريخ 

ذ.م.م.  ش.   « اتر  بيان  »كرم  شركة 

ذ.ش.و» ما يلي:

قفل التصفية لشركة »كرم بيان 

وتعيين  ذ.ش.و»  ذ.م.م.  ش.   « اتر 

الغربي كمصفية  اكرام هللا  السيدة 

 52 هو  التصفية  وعنوان  للشركة 

ورغة الشقة رقم )5 اكدال-الرباط - 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 09)0)5  

بتاريخ 56 نوفم30 2022.

260 P

LYNK ME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 58.000.000 درهم

مقرها ب : زنقة الحوزة، الطابق 

ااول )عكاشة) - الدار البيضاء

العام  الجمع  اوتماع  بمووب 

 LYNK ME لشركة  االستثنائي 

قرر   2022 سبتم30   8 املنعقد بتاريخ 

ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  تخفيض 

طريق  عن  درهم   57.885.000

بقيمة  سهم   578.850 أسهم  إلغاء 

الواحد  للسهم  درهم   500 اسمية 

المتصاص الخسائر املت3اكمة لينتقل 

من مبلغ 5.850.000) درهم إج  مبلغ 

57.965.000 درهم.

بمقدار  املال  رأس  في  زيادة  تلتها 

دمج  خالل  من  درهم   (5.000

 LYNK ME SA شركة  احتياطيات 

ليصبح بذاك رأسمال الشركة بمبلغ 

إج   مقسما  درهم،   58.000.000

درهم   500 بقيمة  سهم   580.000

للسهم الواحد.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إج  شركة ذات  من شركة مساهمة 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

واعتماد النظام ااسا�سي الجديد.

محمد  بوحموش  السيد  تعيين 

 LYNK ME SARL AU مسي3 لشركة 

ملدة غي3 محدودة.

وفقا  ااسا�سي  النظام  تعديل 

لجميع القرارات املتخذة أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لد  املحكمة التجارية بالدار 
تحت   2022 نوفم30   9 يوم  البيضاء 

رقم 7525).
لإلشارة والنص

261 P

HACHIM BUSINESS
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   2022 أكتوبر   25
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
HACHIM BUSINESS : التسمية
املباني  : االوتماعي   الهدف 

 أو لعمليات العقارية ااخر .
راسمال الشركة : 40.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

مكرر شارع   52  : املقر االوتماعي 
لبان رقم ) محيط الرباط.
التسيي3 : هاور العاقل.

اإليداع القانوني : 14/11/2022
التجارية  باملحكمة  التقييد  رقم 

بالرباط )56400.
262 P

LEO HEALTH CAPITAL
ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاري : )6085) 
الدار البيضاء

تعديالت قانونية
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
أكتوبر   5 في  املؤرخ  العادي  الغي3 

2022 تقرر ما يلي :
 LEO : تغيي3 اسم الشركة ليصبح

HEALTH CAPITAL
تغيي3 املادة 2 من القانون ااسا�سي
تحيين القانون ااسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 7 نوفم30 2022 

تحت رقم 844984.
لإلعالم

املسي3 الوحيد

263 P
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NOBEL OIL MOROCCO
ش.م.م

رأسمال الشركة : 52.000 درهم
تأسيس شركة

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
28 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :
 NOBEL OIL  : التسمية 

MOROCCO
تنظيم   : اإلوتماعي  الهدف 

االستشاري والهند�سي.
املقر االوتماعي : شارع عبد املومن 
شهرزاد،  إقامة   ( سمية،  وزنقة 
أشغال   ،20 رقم  الرابع  الطابق 

النخيل الدار البيضاء.
املدة اإلوتماعية : 99 سنة.

حدد   : اإلوتماعي  الرأسمال 
مبلغ  في  اإلوتماعي  الرأسمال 
 520 إج   مقسمة  درهم   52.000
500 درهم  حصة إوتماعية من فئة 
للواحدة موزعة عل  الشركاء كالتاجي :

 40 حكيمي  واي  خليل  السيد 
حصة ؛

 40 يمتلك  سي3  محمد  السيد 
حصة ؛

السيد ادرادجي مني3 40 حصة.
تسمية السيد محمد سي3 كمدير 
سنوات قابلة   ( وحيد للشركة ملدة 

للتجديد باتفاق ضمني.
تم اإليداع القانوني والتسجيل في 
السجل التجاري بالدار البيضاء تحت 
اارقام الخاصة 4)8465 و 562265 

بتاريخ 54 نوفم30 2022.
لإلعالم

املسي3 الوحيد

264 P

AIOX - LABS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 500.000 درهم
تعديالت بالشركة

للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 
للعنوان التاجي : ) زنقة هنين، الشقة 

5، اكدال العليا، الرباط ؛

السيد  من  حصة   250 تفويت 
 BEHAI إج  شركة  بويخف  الحسين 

SARL ؛
السيد  من  حصة   250 تفويت 
 AP لحرش محمد سليمان إج  شركة

DEVELOPMENT SARL ؛
السيد  من  حصة   250 تفويت 
 YIMIARF يوسف بويخف إج  شركة

HOLDCO SARL AU ؛
250 حصة من السيد بن  تفويت 
 AIOGAMA إج  شركة  العالم عماد 

SARL ؛
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 نوفم30   57 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 88)0)5.
265 P

 SOCIETE MONDIAL
FACILITIES

SARL AU
بمقت�سى محضر مؤرخ بالجديدة 
تم تغيي3   2022 )2 أغسطس  بتاريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :
املهدي  السيد  وإستقالة  ابراء 
الخرويض من تسيي3 الشركة وتعيين 
السيد البخري�سي أحمد كمسي3 وديد 

للشركة.
توقيع  يتم   : املوقعين  تسمية 
واإلدارية  القانونية  الوتائق  وميع 
املسي3  قبل  من  الشركة  والتزامات 

السيد البخري�سي أحمد.
العقود  وميع  عل   التوقيع  يتم 
وااللتزامات املصرفية للشركة فقط 
السيدة  الوحيد  الشريك  قبل  من 

سهام حرطين.
صيانة   : تغيي3 نشاط الشركة إج  
واصالح املنشآت الصناعية 2 - تطوير 

الطاقات املتجددة ) - التجارة.
تدار الشركة من طرف   : التسيي3 
ملدة  أحمد  البخري�سي  السيد  املسي3 

غي3 محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية الجديد 
تحت   2022 أكتوبر   55 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   29285 رقم 

.59407
266 P

 ATLAS GRAND CHANTIERS
 ET SERVICES

SARL AU
بمقت�سى محضر مؤرخ بالجديدة 
تم تغيي3   2022 )2 أغسطس  بتاريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :
املهدي  السيد  وإستقالة  ابراء 
الخرويض من تسيي3 الشركة وتعيين 
السيد البخري�سي أحمد كمسي3 وديد 

للشركة وحدد ما يلي :
توقيع  يتم   : املوقعين  تسمية 
واإلدارية  القانونية  الوتائق  وميع 
املسي3  قبل  من  الشركة  والتزامات 

السيد البخري�سي أحمد.
يتم التوقيع عل  وميع االلتزامات 
وااللتزامات  بااعمال  املتعلقة 
قبل  من  فقط  للشركة  املصرفية 
سهام  السيدة  الوحيد  الشريك 

حرطين.
 -  5 إج   الشركة  هدف  تغيي3 
 -  2 واملباني  الصناعي  التنظيف 

البستنة ) - العمل املؤقت.
تدار الشركة من طرف   : التسيي3 
ملدة  أحمد  البخري�سي  السيد  املسي3 

غي3 محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية الجديدة بتاريخ 55 أكتوبر 
2022 تحت رقم 29286 رقم السجل 

التجاري 56487.
267 P

TAIBI LILACHRAL شركة
SARL

لشركة  العام  الجمع  لقرار  تبعا 
شركة   TAIBI LILACHRAL SARL
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
االوتماعي  ومقرها  درهم   500.000
قلعة  الصهريج  دريبة،  اهل  دوار 
نوفم30  فاتح  بتاريخ  تقرر  السراغنة 

: 2022
حل الشركة ؛

لحل  كمحل  الشركة  مقر  تعيين 
الشركة ؛

بن  ايت  عادل  السيد  تعيين 
الطيبي لحل الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 55 نوفم30 

.2022/449

رقم السجل 2045.

268 P

 FINANCIAL BUSINESS CONSULTING

GROUP

 LA COMPETENCE POLYVALENTE AU

SERIVCE DE L’ENTREPRISE

 GROUPEMENT DES

 INDUSTRIELS OLEAGINEUX

DU MAROC « GIOM »

رأسمالها: )300.000,00 درهم) 

 RUE DU 5 : املقر االوتماعي

CAPORAL CORBI CASABLANCA

السجل التجاري عدد 08689)

تعيين 
العام  الجمع  محضر  بمووب 

يونيو   (0 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2022، تم اتخاد القرارات التالية :

كريسطال  لوسيور  تعيين شركة 

كمتصرف وممثلة من طرف السيد 

 (6( ست  ملدة  ابراهيم  العروي 

سنوات.

 D.O شركة  عل   االبقاء 

حسابات  كمدققة   CONSULTING

ادريس  السيد  طرف  من  ممثلة 

ودغي3ي ملدة سنة واحدة.
عن النسخة والنص

املسي3

269 P

LABS FOOD & BEVERAGE
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

واملسجل   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 

تحت   2022 نوفم30   5 يوم  بالرباط 

تم   ،RE 202200485552046 رقم 

وضع القانون ااسا�سي لشركة ذات 

تحمل  والتي  املحدودة،  املسؤولية 

الخصائص التالية :
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 LABS FOOD &  : التسمية 
.BEVERAGE SARL

مطعم يعمل   : الهدف اإلوتماعي 
بع أقل من خمسة عشر شخصا.

وممون  مقهى  شاي،  قاعة 
الحفالت.

500.000 مائة   : رأسمال الشركة 
 5000 ألف درهم موزعة عل  ألف 
للواحدة  درهم   500 بقيمة  حصة 

املساهمون :
السيد محمد زكرياء ل30يس : 250 
حصة بقيمة اومالية قدرها 25.000 

درهم ؛
250 حصة   : السيد ياسين عوني 
بقيمة اومالية قدرها 25.000 درهم ؛
حصة   250  : السيد خليل بوزيد 
بقيمة اومالية قدرها 25.000 درهم ؛
السيد عثمان سائري : 250 حصة 
بقيمة اومالية قدرها 25.000 درهم ؛

 564555  : رقم  التجاري  السجل 
بالرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
القيد في السجل التجاري.

املقر االوتماعي : 22 زنقة واد زيز، 
رقم 5 أكدال الرباط.

التسيي3 املشت3ك ملدة غي3 محددة : 
ل30يس الحامل  السيد محمد زكرياء 

.A741385 للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  سائري  عثمان  السيد 

.AA49666 للبطاقة الوطنية رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إج  5) ديسم30 من كل سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لد  املحكمة 
56 نوفم30  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم )6)0)5.
270 P

TDZJ
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 50.000 درهم

املقر االوتماعي : 55، شارع اابطال، 
رقم 04، أكدال الرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
في فاتح أغسطس 2022 سجل بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2022 سبتم30   7

ذات الخصائص التالية :

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

.TDZJ : التسمية

في  مقاول   : االوتماعي  الهدف 

والبناء  للمباني  اإلنشائية  ااعمال 

العام والسباكة سواء في املغرب أو في 

الخارج.

أعمال الدهان والتزويج والكهرباء 

وتغطية اارضيات والجدران ؛

والبستنة  النجارة  أعمال 

والت3كيبات الداخلية ؛

التنظيف الروتيني للمباني ؛

استي3اد أي معدات أو أدوات أو 

مواد خام ضرورية لتقديم الخدمات 

املذكورة أعاله ؛

اارا�سي  وميع  تأوي3  أو  حيازة 

الصناعية  أو  التجارية  املحال  أو 

املخصصة إلنتاج منتجات أو لتوريد 

خدمات التجميل ؛

العمليات  وميع  أعم،  ويشكل 

من  وغي3ها  والتجارية  الصناعية 

تتعلق بشكل مباشر  التي  العمليات 

أو غي3 مباشر بهدف الشركة ووميع 

أو  الصلة  أو ذات  املمثالة  ااهداف 

التي يحتمل أن توسيعها وتطويرها، 

من  شكل  بأي  املشاركات  وكذلك 

تسع   التي  الشركات  في  ااشكال 

لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

شارع   ،55  : االوتماعي  املقر 

اابطال، رقم 04، أكدال الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من التأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

السنة  تبدأ   : االوتماعية  السنة 

االوتماعية من فاتح يناير لتنتهي في 

باستثناء  كل سنة،  ديسم30 من   (5

السنة املالية ااوج ، ستبدأ من تاريخ 

ديسم30 من   (5 التأسيس لتنتهي في 

نفس السنة.

تم تحديد   : الرأسمال االوتماعي 

 50.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

درهم.

تم تعيين السيد محمد   : التسيي3 
قانوني  كمسي3  هللا  عبد  بن  زايد 

متمتعا  ملدة غي3 محدودة،  للشركة، 

بكامل الصالحيات.
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 

اإليداع القانوني لد  كتابة الضبط 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27 

أكتوبر 2022 تحت رقم 8595.
مختصر للنشر والتوزيع
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L’ORANGER SYNDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : إقامة املوحدين 
زنقة املوحدين متجر رقم 2 الرباط

السجل التجاري رقم 520557 - 

الرباط

حل مسبق للشركة
بتاريخ  العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

الشريك  قرر   ،2022 أكتوبر   57

 L’ORANGER لشركة  الوحيد 

SYNDIC ما يلي :

للشركة  املسبق  بالحل  العمل 

من  وإحالتها للتصفية الحبية ابتداء 

هذا اليوم ؛

ايدر ،  زهور  السيدة  تعيين 

مغربية الجنسية، مزدادة بالحاوب، 

)596، قاطنة زنقة  بتاريخ ) سبتم30 

أكدال   25 شقة   ( عمارة  السهيلي 

الوطنية  للبطاقة  حامل  الرباط، 

G138966، كمصفية  للتعريف رقم 

بتصفية  للقانون  تطبيقا  كلف 

الشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

االوتماعي لشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

بالرباط بتاريخ ) نوفم30 2022 تحت 
رقم 8608 من السجل الت3تيبي.

من أول النشر واإلشهار

املصفي
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ZAKARIA VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : دوار أيت عي�سى 

سيدي عبد الرزاق فدان أيت 

عثمان، تيفلت

السجل التجاري رقم 607 - تيفلت

بيع حصة اوتماعية
إعادة صياغة القانون ااسا�سي

 ،2022 ماي   (0 بتاريخ  بعقد 

ببيع  البوشتاوي  أيوب  السيد  قام 

كان  التي  اإلوتماعية  الحصص 

ZAKARIA VIANDE يملكها بشركة 

لفائدة السيد نفيعا زكرياء.

بتاريخ  العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

) أكتوبر 2022 قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

بيع  عل   واملصادقة  املعاينة 

السيد  يملكها  كان  التي  اإلوتماعية 

 ZAKARIA البوشتاوي بشركة  أيوب 

VIANDE لفائدة السيد نفيعا زكرياء ؛

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

ذات  شركة  إج   محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد ؛

ونتيجة لهذا البيع، أصبح مجموع 

 500 بمبلغ  اوتماعية  حصة   5000

درهم للحصة املكونة لرأسمال شركة 

بمجملها   ،ZAKARIA VIANDE

شريك  زكرياء،  نفيعا  السيد  بحيازة 

وحيد.

تأكيد السيد نفيعا زكرياء، مغربي 

الجنسية، مزداد بمكناس، بتاريخ 55 

الريف  بإقامة  قاطن   ،5980 مارس 

لبطاقة  حامل  تمارة،   08 ش   5 ب 

 ،A635877 رقم  الوطنية  التعريف 

بصفته مسي3 وحيد للشركة ملدة غي3 

محدودة.
تعديل املواد 5، 6 و 7 من القانون 

ااسا�سي نتيجة لذلك.

ااسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

الجديد  مع شكلها  للشركة ملالءمته 

محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 

بشريك وحيد.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 

بتيفلت بتاريخ 56 نوفم30 2022 527.
من أول النشر واإلشهار

التسيي3

273 P

SWISS HOME IMMOBILIER
SARL

تأسيس  ثم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة باملواصفات اآلتية :

 SWISS HOME  : التسمية 

IMMOBILIER

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الغرض االوتماعي : منعش عقاري 

وااشغال املختلفة والبناء.

املسي3ة   5 أمل   : االوتماعي  املقر 

يعقوب  ااول  الطابق   669 رقم 

املنصور الرباط.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 500.000  : االوتماعي  الرأسمال 

حصة   5000 إج   مقسم  درهم 

درهم   500 فئة  من  اوتماعية 

للواحدة محررة من طرف الشركاء.

250 حصة  السيد محمد بلهادي 

اوتماعية ؛

 750 الت3ما�سي  إسماعيل  السيد 

حصة اوتماعية.

املجموع : 5000 حصة اوتماعية.

تم تعيين السيد محمد   : التسيي3 

غي3  ملدة  للشركة  كمسي3  بلهادي 

محددة.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وينتهي في ديسم30 من كل 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  الضبط 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

نوفم30   56 بتاريخ   564559 رقم 

.2022
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 NOUR IMMOBILIERE
GUESSOUSS

SARL AU
خفض رأس املال

سجل تجاري الرباط )40)55
انعقد   2022 نوفم30   8 بتاريخ 

الجمع العام الغي3 العادي لشركة :
 NOUR IMMOBILIERE
شركة   GUESSOUSS SARL AU
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
2.600.000 درهما، مقرها االوتماعي 
قبيبات،  وديدي،  عمر  زنقة   ،6
عل   املصادقة  تمت  حيت  الرباط، 

ما يلي :
قدره  بما  املال  رأس  خفض 
من  لتخفيضه  درهم   5.200.000
درهم،   5.400.000 إج    2.600.000
عن طريق تعويض الشريك الوحيد 

نقدا.
ااسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  املحكمة  الضبط 
تحت  2022 نوفم30   56  بتاريخ 

رقم )2)0)5.
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STE. ESD MEDIA
ش.م.م

رأسمالها : 90.000.00 درهم
املقر اإلوتماعي : حي العدير شارع 

الشفشاوني رقم )2 وزان
إغالق تصفية الشركة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 قرر  25 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 
شركاء الشركة ESD MEDIA ش.م.م 

ما يلي :
املصادقة عل  تقرير املصفي.
معاينة إنهاء عملية التصفية.

إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد   2022 29 سبتم30  بتاريخ 

.(769
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 STE. HUILERIE BAB

LKHOMS  EL OUAZZANI
ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 500000.00 

املقر اإلوتماعي : دوار الرويضة 

وماعة عين بيضاء مقريصات إقليم 

وزان

فسخ الشركة
تسمية مصفي

اإلستثنائي  العام  الجمع  إن 

 55 بتاريخ  املنعقد  الوحيد  للشريك 

أكتوبر 2022 قد تقرر ما يلي :

فسخ الشركة قبل ااوان ابتداء 

من هذا التاريخ.

سمي3  أقبيبو  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد   2022 نوفم30   50 بتاريخ 

.(79(
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 STE. HUILERIE QALLAT

BOUQARRA
ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 500.000.00 درهم

املقر اإلوتماعي : مركز قلعة بوقرة 

وماعة قلعة بوقرة إقليم وزان

إغالق تصفية الشركة
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

 2022 أكتوبر   25 بتاريخ  املنعقد 

 HUILERIE QALLAT قررت شركة  

BOUQARRA ش.م.م بشريك وحيد 

ما يلي :

املصادقة عل  تقرير املصفي.

معاينة إنهاء عملية التصفية.

إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 4 أكتوبر 2022 .

278 P

STE.PETQOO SERVICE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   2022 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة التي خصائصها كالتاجي :

 PETQOO شركة   : التسمية 

SERVICE ش.م.م.

الهدف :

استغالل محطة الوقود.

الدهس  تجزئة   : اإلوتماعي  املقر 

5 والد سيدي علي وماعة مصمودة 

امزفرون إقليم وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

درهم    90.000.00  : املال  رأس 

 50 فئة  من  حصة   900 إج   مجزأ 

عل   وموزعة  كلها  محررة  درهم 

الشكل التاجي :

 550 قوني  السالم  عبد  السيد 

حصة.

السيدة كريمة ديوري 550 حصة.

السيد ر�سى قوني 550 حصة.

اآلنسة سكينة قوني 550 حصة.

السيد حسن قوني 550 حصة.

السيد الحسين قوني 550 حصة.

املجموع : 900 حصة.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة.

: تسي3 الشركة من طرف  التسيي3 

السيدان حسن قوني والحسين قوني 

ملدة غي3 محددة مع وميع الصالحيات 

لتسيي3 الشركة.

اارباح  تحديد  بعد   : اارباح 

لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

اإلحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني:  اإليداع  تم 

بوزان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد   2022 نوفم30   54 بتاريخ 

796) السجل التجاري رقم 2029.

279 P
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STE. GSM DEV
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
أكتوبر   28 بتاريخ  الرباط  في  مؤرخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2022

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف اإلوتماعي: 

الخزفي  البورسلين  تصنيع 
واملنتجات الخرسانية.

اإلستي3اد والتصدير والتجارة.
رأسمال الشركة : 500.000 درهم  
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
السيد وليد طويل 5000 حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدء من تاريخ التسجيل.
املقر : 55 شارع اابطال شقة رقم 

4 أكدال الرباط.
املسي3 : السيد وليد طويل.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
)56455 الرباط.
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STE. ISLAH PHONE
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ في الرباط بتاريخ فاتح نوفم30 
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2022

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف اإلوتماعي: 

املعدات  وبيع  صيانة  إصالح 
اإللكت3ونية.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم  
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 

500 درهم للحصة الواحدة.
 5000 الخي3ات  نجيب  السيد 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 

ااوج  تبتدء من تاريخ التسجيل.

 5 تجزئة وفاق   5264 رقم   : املقر 
تمارة.

 املسي3 : السيد نجيب الخي3ات.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

7725)5 تمارة.
281 P

ST POLYNET
SARL AU

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
أكتوبر   26 بتاريخ  تمارة  في  مؤرخ 
غرض  وتمديد  تغيي3  تم  لقد   2022
اإلوتماعي  املقر  وتحويل  الشركة 

للشركة.
تمديد غرض الشركة :

 بيع املواد اإلستهالكية للتنظيف.
خدمة التنظيف والصيانة.

تجارة الكيماويات والتنظيفات.
صنع منتجات التنظيف.

إج  املقر اإلوتماعي الجديد شارع 
احصين رقم 2-3 محل 29 بيتي ) سال 

الجديدة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

2745)5 تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة في 55 نوفم30 2022 

تحت رقم 06)9.
282 P

مزار أوديت واستشارت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 6500445 درهم

مقرها اإلوتماعي : 505، شارع عبد املومن 

الدارلبيضء

 GROUPEMENT POUR UN
 SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION GIE

إعالن عن تغيي3 متصرف دائم 
للمجموعة

املجلس  محضر  بمقت�سى 
 ،2025 مارس   26 بتاريخ  اإلداري 
النفع  ذات  مدموعة  متصرفوا  قرر 
 GROUPEMENT اإلقتصادي 
 POUR UN SYSTEME
 INTERBANCAIRE MAROCAIN
 ،DE TELECOMPENSATION GIE
 54 بالدارالبيضاء  اإلوتماعي  مقرها 

شارع مرس السلطان ما يلي :

املالية  السنة  عل   املصادقة 
املنتهية في 5) ديسم30 2020.

 CREDIT تغيي3 املتصرف الدائم ل
DU MAROC الذي أصبحت السيدة 

سهام نور.
أول  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلوراءات القانونية.
كتابة  لد   القانوني:  اإليداع  تم 
ملدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
نوفم30   55 بتاريخ  الدارالبيضاء 

2022 تحت رقم 845667.
 بمقت�سى مقتطف وبيان
مزار أوديت واستشارت
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مزار أوديت واستشارت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 6.445.500 درهم

مقرها اإلوتماعي : زاوية، شارع عبد املومن 
وزنقة كالفون، الدارلبيضاء

ANZAR DISTRIBUTION 
SARL

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بمدينة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الدارالبيضاء بتاريخ 5 أكتوبر 2022، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة الخصائص التالية :
 ANZAR  : التسمية 

.DISTRIBUTION
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف: تهدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج إج  :
شراء وبيع وتوزيع وتسويق وميع 

املواد واملنتجات.
ومنتج  سلعة  أي  وتوزيع  تسليم 

نيابة عن الغي3.
استي3اد وتصدير.

إنشاء وتركيب وحيازة وبيع وتأوي3 
وتشغيل وميع املؤسسات أو ااصل 

التجاري الالزم لنشاط الشركة.
استغالل، استحواذ واملشاركة في 
والت3اخيص  اإلخت3اع  براءات  وميع 
والعمليات واإلمتيازات   والعقود 
 أو العالمات التجارية املتعلقة بشكل 

مباشر أو غي3 مباشر بغرض الشركة.

غي3  أو  مباشرة  بصفة  املشاركة 

مباشرة ، تحت أي شكل من ااشكال، 

في أي شركة أو مقاولة التي لها عالقة 
بالنشاط اإلوتماعي للشركة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
الصناعية والتجارية واملالية التي لها 
عالقة بالهدف اإلوتماعي أعاله والتي 

من شأنها تطوير وتنمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
سومية  زنقة   : اإلوتماعي  املقر 
الطابق   22 الرقم  شهرزاد)،  إقامة 

الخامس الدارالبيضاء.
في  محدد   : اإلوتماعي  الرأسمال 
 500 إج   50.000 درهم مقسم   مبلغ 
للحصة  درهم   500 فئة  من  حصة 
طرف  من  بالكامل  مدفوع  الواحدة 

الشركاء السادة :
مريم بنعباد 50 حصة.
سفيان بداع 50 حصة.

أي ما مجموعه 500 حصة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 5) ديسم30 من كل سنة.
وملدة  الشركة  ستسي3   : التسيي3 

غي3 محددة من طرف السادة :
الجنسية  مغربية  بنعباد  مريم 
 5995 نوفم30   55 يوم  مزدادة 
بمراكش مقيمة بإقامة بفرجي هاوس، 
 55 رقم  شقة   2 طابق  ج،  الدرج 
بوزنيقة وحاملة لبطاقة  املنصورية، 

.EE496769 التعريف الوطنية رقم
الجنسية  مغربي  بداع،  سفيان 
 598( يناير   4 يوم  مزداد 
زنقة   58 ب  مقيم  بالدارالبيضاء 
الدارالبيضاء  الوازيس  كليزي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  وحامل 

.BK219800
اإليداع القانوني والتسجيل : 

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الشركة  
ملدينة الدارالبيضاء بتاريخ 50 نوفم30 
2022 حيث سجل بالسجل التجاري 

لنفس املدينة تحت رقم )56589.
بمقت�سى مقتطف وبيان

مزار أوديت واستشارت

284 P
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مزار أوديت واستشارت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 6.445.500 درهم

مقرها اإلوتماعي : زاوية شارع عبد املومن وزنقة 

كالفون، الدارالبيضاء

AGIL LOGISTICS 
SARL

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بمدينة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الدارالبيضاء بتاريخ 5 أكتوبر 2022، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة الخصائص التالية :
.AGIL LOGISTICS : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

الهدف: تهدف الشركة في املغرب 
كما في الخارج إج  :

بالنقل  املتعلقة  العمليات  وميع 
والدوجي  الوطني  والتخزين  والتخزين 

للبضائع.
وميع العمليات املتعلقة بعمليات 

امللخص الجمركي والنقل ال30ي.
ووميع  الجمركي  املصرح  تعيين 

خدمات النقل املساعدة.
والتخزين  املخزون  إدارة 

والخدمات اللووستية.
غي3  أو  مباشرة  بصفة  املشاركة 
مباشرة تحت أي شكل من ااشكال، 
في أي شركة أو مقاولة التي لها عالقة 

بالنشاط اإلوتماعي للشركة.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
الصناعية والتجارية واملالية التي لها 
عالقة بالهدف اإلوتماعي أعاله والتي 

من شأنها تطوير وتنمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
سومية  زنقة   : اإلوتماعي  املقر 
الطابق   22 الرقم   ،( إقامة شهرزاد 

الخامس الدارالبيضاء.
في  محدد   : اإلوتماعي  الرأسمال 
 500 إج   50.000 درهم مقسم   مبلغ 
للحصة  درهم   500 فئة  من  حصة 
طرف  من  بالكامل  مدفوع  الواحدة 

الشركاء :

  BEYOND BELIEVERS شركة 

99 حصة.

حصة   SARAYA INVEST شركة 

واحدة.

أي ما مجموعه 500 حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 5) ديسم30 من كل سنة.

وملدة  الشركة  ستسي3   : التسيي3 

غي3 محددة من طرف السادة :

الجنسية  مغربية  بنعباد  مريم 

 5995 نوفم30   55 يوم  مزدادة 

بمراكش مقيمة بإقامة بفرجي هاوس، 

 55 رقم  شقة   2 طابق  ج،  الدرج 

املنصورية، بوزنيقة وحاملة للبطاقة 

.EE496769 الوطنية رقم

الجنسية  مغربي  بداع،  سفيان 

 598( يناير   4 يوم  مزداد 

زنقة   58 ب  مقيم  بالدارالبيضاء 

وحامل  كليزي الوازيس الدارالبيضاء 

.BK219800 للبطاقة الوطنية

يوسف ضرفات مغربي الجنسية 

 5979 أبريل  فاتح  يوم  مزداد 

كولف  بكاليفورنيا  مقيم  بالرباط، 

املدينة   2 الشقة   40 ريسور،عمارة 

الدارالبيضاء  بوسكورة  الخضراء 

رقم  الوطنية  للبطاقة  وحامل 

.A607747

اإليداع القانوني والتسجيل : 

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الشركة  

ملدينة الدارالبيضاء بتاريخ 55 نوفم30 
2022 حيث سجل بالسجل التجاري 

لنفس املدينة تحت رقم 29)562.
بمقت�سى مقتطف وبيان

مزار أوديت واستشارت

285 P

STE. KOPAYSAGE
S.A.R.L AU

رأسمالها : 0.000.00) درهم

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة واملنعقد بتاريخ 22 أغسطس 

2022 التغيي3ات التالية :

للشركة  اإلوتماعي  املقر  تحويل 
شارع املرابطين   5 زنقة   25 من رقم 

ركراكة امزميز الحوز إج  حي النهضة 
مجموعة املجد الطابق   478 رقم   2

الثالث الرباط.

اوشن  زكية  السيدة  استقالة 

مسي3  خليل  اوشن  السيد  وتعيين 

للشركة ملدة غي3 محدودة.

بقسم   : القانوني  اإليداع  وتم 

 4 بتاريخ  بمراكش  التجاري  السجل 

نوفم30 2022 .

286 P

STE. SUPER SGMI MAROC
SARL

 رأسمالها : 500000.00 درهم

املقر اإلوتماعي : شارع اللة أسماء 

املجموعة 6 الرقم )5) الطابق 

الثاني سيدي مومن الجديد البيضاء

تفويت حصص
تعيين السيد ر�سى املسكي مسي3 

وحيد للشركة
استقالة عمرو الطنطاوي من تسيي3 

الشركة
توسيع النشاط التجاري للشركة
تغيي3 الشكل القانوني للشركة

العام  الجمع  عقد  بمووب 

اإلستثنائي بتاريخ فاتح نوفم30 2022 

 SUPER SGMI MAROC لشركة 

واملسجل بتاريخ فاتح نوفم30   SARL

2022 تقرر ما يلي :
عمرو  للسيد  حصة   500 بيع 

درهم للحصة   500 الطنطاوي بثمن 

الواحدة لفائدة السيد ر�سى املسكي 

حيث أصبح رأسمال الشركة موزعا 

عل  الشكل التاجي :

السيد ر�سى املسكي 5000 حصة 

500000 درهم.

 500000 5000 حصة   : املجموع 

درهم.
استقالة السيد عمرو الطنطاوي 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيي3  من 
للشركة  وحيد  مسي3  املسكي  ر�سى 

ملدة غي3 محدودة.

تغيي3 الشكل القانوني من شركة 

شركة  إج   محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

كما قررت الشركة توسيع نشاطها 

التجاري ليصبح كما يلي :

الهدف :

تاور اآلآلت واملحركات.

أو  ااعمال  مختلف  من  املقاولة 

البناء.

تاور الحديد واملتالشيات.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لد  املحكمة التجارية 

نوفم30   50 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2022 تحت عد 845494.

287 P

ماناومنت كونسيلتين انداكونط

LES TERRAINS DU FELLAH

ش.م.م.م.و

املقر الرئي�سي : عمارة 0) شقة

 رقم 8 زنقة موالي أحمد لوكيلي 

حسان الرباط

بتاريخ الخاص  السند  إطار   في 

 LES 57 ماي 2022 تم تأسيس شركة 

TERRAINS DU FELLAH ش.م.م.م.و 

تتمتع بالخصائص التالية:

 LES TERRAINS DU  : التسمية 

FELLAH ش.م.م.م.و.

رأس املال : 500.000.00 درهم.

النشاط : تسيي3 املزارع الفالحية.

اإلدارة : تعيين السيدة راشا لحلو 

مسي3ة للشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 564097 

بتاريخ 56 نوفم30 2022.

288 P
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STE. AUTO CLEAN DPF
ش.م.م

الرأسمال اإلوتماعي : 20.000.00 

درهم

املقر اإلوتماعي : حي النهضة شارع 

تاركة عمارة 58 محل رقم 5 الرباط

بتاريخ املؤرخ  القرار   بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرر   2022 يناير   6  

AUTO CLEAN DPF ش.م.م ما يلي :

 AUTO CLEAN تصفية الشركة 

للمسطرة  اتباعا  ش.م.م   DFP

القانونية الجاري بها العمل.

تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 

نوفم30   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 524045.

289 P

STE. LE DATTIER
SARL

ش.م.م

الرأسمال اإلوتماعي : 500.000.00 

درهم

املقر اإلوتماعي : 0) شارع عقبة 

وزنقة ااشعري أكدال

 الرباط

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ 4 أبريل 2022 تقرر ما يلي :

 500 حصة  مائة  خمس  تفويت 

للسيد  للواحدة  درهم   500 بقيمة 

لفائدة  الكل  رضوان  القادر  عبد 

ب  القاطن  رضوان  ادريس  السيد 

زنقة   585 الحمد  فيال  الشومييي53 

اارووان حي الرياض الحامل للبطاقة 

.J95633 الوطنية رقم

للشركة  القانونية  الصفة  تغيي3 

إج   املسؤولية  محدودة  شركة  من 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.

ادريس  السيد  تسمية  تأكيد 

وتسمية  للشركة  كمسي3  رضوان 

كمسي3  رضوان  القدر  عبد  السيد 

للشركة غي3 مساهم.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 
التجارية  املحكمة  لد   التجاري 
 2022 نوفم30   54 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 0278)5.
290 P

STE. ASSIST HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 50.000.00 درهم

املقر اإلوتماعي : 0) شقة 8 زتقة 
موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط

حل الشركة
الجمع  محضر  في  واء  ملا  تبعا   
 54 بتاريخ  املنعقد  العام اإلستثنائي 

أكتوبر 2022 تقرر ما يلي:
العاجي  عبد  السيد  املصفي 
الناصري بعد اإلستماع للتقرير حول 

وميع عمليات.
التقرير  حول  وافق  فلقد  الحل 

وكذلك الحساب النهائي للحل.
تبعا ملا سبقا فقد قرر الجمع العام 
منح وميع الصالحيات للمصفي كي 
مقرها  الشركة  الحل  مسطرة  ينهي 
موالي  زتقة   8 شقة   (0 اإلوتماعي 

أحمد لوكيلي حسان الرباط.
تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 
 2022 نوفم30   56 بالرباط  التجارية 

تحت رقم 4))0)5.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

291 P

SOS LAVAGE ET 
NETTOYAGE

SARL AU
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022 تم تأسيس شركة   5) أكتوبر 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

التالية:
 SOS LAVAGE ET  : التسمية 

.NETTOYAGE
.SARL AU : الصفة القانونية

في  مقاول   : االوتماعي  الهدف 
املخازن،  املتاور،  أبواب  تنظيف 
وتنجيد  تنظيف  مقاول   ،2 الشقق 

السيارات.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   500

بين الشركاء عل  الشكل التاجي :
 5000  : بكشول  مراد  السيد 

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

السجل التجاري.
السنة املالية : من فاتح سناير إج  
5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة   58 عمارة   : املقر االوتماعي 

أ) شارع واد سبو اكدال - الرباط.
العلوي  محمد  السيد   : املسي3 

البوحامدي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.564075
295P

MARANI CONCEPT
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022 تم تأسيس شركة   5) أكتوبر 
بشريك  املحدودة  امليؤولية  ذات 
الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

التالية: 
.MARANI CONCEPT : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية
الهدف االوتماعي : مقاول التسيي3 

واالستغالل التجاري،
التجارة اإللكت3ونية،
االستي3اد والتصدير،
املعارض وااحداث.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إج   مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   500

بين الشركاء عل  الشكل التاجي :
 5000  : السيد نور الدين قيباش 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة  58 عمارة   :  املقر االوتماعي 
 أ ) شارع واد سبو اكدال - الرباط.

املسي3 : السيد نور الدين قيباش.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.56405(
296P

LARCN SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بمووب 
تأسيس  تقرر    25.50.2022 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
فإنها  لذلك  تبعا  و  واحد  بشريك 

تتكون من السيدة اكرداد سلو .
 LARCN  : الشركة  تسمية 

  SERVICE SARL AU
ومطعم  مقهى    : الشركة  نشاط 

الووبات السريعة.
املسي3ة  شارع   : الشركة  مقر 
95 حي الوحدة القرية  الخضراء رقم 

سال.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
درهما   500.000  : املال  رأس 
مقسم عل  5000 حصة بقيمة 500 

درهم للواحدة. 
اكرداد  السيدة  التوقيع:  التسيي3 

سلو .
تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 
االبتدائية بسال  بتاريخ 10/11/2022 

تحت رقم 7005).
و هذا بمثابة مقتطف و بيان 

297P

SELZEYNA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة.

 (5.50.2022 بمووب قرار بتاريخ 
تأسيس شركة ذات مسؤولية  تقرر 
تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  محدودة، 
والسيدة  زينب  اليزيدي  السيدة  من 

اليزيدي سلمى.
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 SELZEYNA  : الشركة  تسمية 

.SARL

نشاط الشركة : مطعم.

الشقة   (0 إقامة   : الشركة  مقر 
الوكيلي  أحمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان - الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

درهما   500.000  : املال  رأس 

مقسم عل  5000 حصة بقيمة 500 

درهم للواحدة.

التسيي3 التوقيع : السيدة اليزيدي 

زينب.

لد   القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

2022/11/16 تحت رقم )56407.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان.

298P

TRAVMAT CONSTRUCT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بمووب 

تأسيس  تقرر   20.50.2022 بتاريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

فإنها  لذلك  تبعا  و  واحد.  بشريك 

تتكون من السيد اد سعيد عبد هللا.

تسمية الشركة :

 TRAVMAT CONSTRUCT

. SARL AU

البناء  أعمال   : الشركة  نشاط    

و أعمال متنوعة.

كراء آالت و معدات البناء.

مقر الشركة : 4 مجموعة الوحدة 

حي النهضة الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

درهما   500.000  : املال  رأس 

مقسم عل  5000 حصة بقيمة 500 

درهم للواحدة. 

التسيي3 التوقيع : السيد اد سعيد 

عبد هللا.

لد   القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

09/11/2022 تحت رقم 885)56.
و هذا بمثابة مقتطف و بيان 

298P مكرر

CCM CONSEILS : مكتب االستشارة

ش.م.م

رقم 6)5 شارع القاهرة الطابق ااول شقة رقم 

2 كومطراف 5 - تمارة.

الهاتف : 7644248)05 الفاكس : 

.05(7644764

PAIN DE VIENNE
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
 2 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

قد تم تأسيس شركة   2022 نوفم30 

ذات   PAIN DE VIENNE SARL AU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

التالية :

تجزئة أوالد مطاع سكتور   : املقر 

5 رقم 400 تمارة.

 PAIN DE VIENNE  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  املسؤولية 

الوحيد.

500.000 مائة   : رأسمال الشركة 

ألف درهم.

الهدف االوتماعي : 5 - مخ0زة - 2 - 

مقهى - ممون الحفالت.

 5000 : حكيمة عاطف   الشركاء 

حصة.

حكيمة عاطف مسي3ة   : التسيي3 

للشركة.

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) ديسم30 من كل سنة ماعدا السنة 

الوج  تلتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بتمارة تحت رقم 7725)5.

299P

DAR EL ALAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 50.000 درهم.
السجل التجاري الرباط : 525607.

فسخ الشركة مسبقا
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
 DAR EL لشركة   2022/09/20
مسؤولية  ذات  شركة   ALAMI
عمارة  االوتماعي  مفرها  محدودة، 
زاوية فال ولد عمي3   (2 ابرون رقم 
تقرر  الرباط،  اكدال  بهت   وزنقة 

ما يلي :
لم  اتها  مسبقا  الشركة  فسخ 

تحقق الهدف االوتماعي لخلقها.
العلمي  محمد  السيد  ذمة  إبراء 

بصفته مسي3 للشركة.
تعيين مسؤول عن فسخ الشركة :
اإلسم الشخ�سى والعائلي : محمد 

العلمي.
 : الوطنية  البطاقة  رقم 

.AB347628
املهنة : مسي3 شركة.

العنوان : 52 شارع العلويين شقة 
5 حسان - الرباط.

مكان التصفية : عمارة ابرون رقم 
زاوية شارع فال ولد عمي3 وزنقة   (2

بهت اكدال - الرباط.
كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022/11/01 بتاريخ 

.529848
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

300P

METAX شركة
السجل التجاري 95865.

 مقرها : حي التهضة 2 توسعي )
 رقم 08/2) - الرباط.

إنحالل سابق اوانه  وتعيين املصفي.
الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 
ميتاكس  شركة  لشركاء  العادي 
واملتعقد بتاريخ 2022/05/13 باملقر 
االوتماعي للشركة تم اتخاذ القرارات 

التالية :

للشركة  اوانه  سابق  انحالل 
وذلك ابتداء من تاريخ 2022/05/13.
تعيين السيد بنهدي سيف الدين 

مثفيا للشركة.
 : تعيين مكان التصفية بالعنوان 
 2/308 رقم   ( توسعي   2 حي التهضة 

- الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الرباط  التجارية  باملحكمة  ىالضبط 
برقم   2022 يونيو   22 بتاريخ 

.525702
301P

S&M AMÉNAGEMENT
السجل التجاري : 524565.

مقرها : شقة 2 مبنى 270 مجموعة 
25 النور تامسنا - تمارة.

انحالل سابق اوانه وتعيين املصفي.
العام  الجمع  بمقت�سى 
شركة لشركاء  العادي   الغي3 
بتاريخ  واملنعقد  امناومن  م   & س   
االوتماعي  باملقر   2022/03/15

للشركة تم اتخاذ القرارات التالية :
للشركة  اوانه  سابق  انحالل 
وذلك ابتداء من تاريخ 2022/03/15.
تعيين السيد بنهدي سيف الدين 

مصفيا للشركة.
 : تعيين مكان التصفية بالعنوان 
شقة 2 مبنى 270 مجموعة 25 النور 

تامسنا - تمارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 2022/05/19 برقم )854.
302P

NKILA GRUE شركة
املحدودة املسؤولية

السجل التجاري : 554877.
مقرها : 8) حي النهضة 2 توسعي 

) - الرباط.
انحالل سابق اوانه وتعيين املصفي.

الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 
غرو  نقيال  شركة  لشركاء  العادي 
باملقر   2021/10/4 بتاريخ  واملنعقد 
االوتماعي للشركة تم اتخاذ القرارات 

التالية :
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للشركة  اوانه  سابق  انحالل 
وذلك ابتداء من تاريخ 2021/10/14.
تعيين السيد بنهدي سيف الدين 

مصفيا للشركة.
 : تعيين مكان التصفية بالعنوان 

8) حي النهضة 2 توسعي ) - الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 2022/02/16 برقم 522209.
303P

MBK CONSULTING
SARL

املحدودة املسؤولية
السجل التجاري : 5)5297.

مقرها : في أتالنتيك بيزنس، 54 شارع 
تانسيفت شقة رقم 5 - الرباط.

انحالل سابق اوانه وتعيين املصفي.
الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 
كنسيلتينغ   شركة  لشركاء  العادي 
املحدودة املسؤولية واملنعقد بتاريخ 
االوتماعي  باملقر   2021/06/07

للشركة تم اتخاذ القرارات التالية :
للشركة  اوانه  سابق  انحالل 
وذلك ابتداء من تاريخ 2021/06/07.
تعيين السيد بنهدي سيف الدين 

مصفيا للشركة.
:  تعيين مكان التصفية بالعنوان 
شارع   54 بيزنس،  أتالنتيك  في 

تانسيفت شقة رقم 5 - الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 2022/02/16 برقم 522250.
304P

شركة حياني فود
SARL

املحدودة املسؤولية
السجل التجاري : 85045.

مقرها : النخيل 5 محل 6 شارع 
احمد رضا قديرة حي النهضة - 

الرباط.
انحالل سابق اوانه وتعيين املصفي.

الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 
فود   حياني   شركة  لشركاء  العادي 
املنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2025 باملقر 
االوتماعي للشركة تم اتخاذ القرارات 

التالية :

للشركة  اوانه  سابق  انحالل 
وذلك ابتداء من تاريخ 2021/10/04.
تعيين السيد بنهدي سيف الدين 

مصفيا للشركة.
:  تعيين مكان التصفية بالعنوان 
النخيل 5 محل 6 شارع احمد رضا 

قديرة حي النهضة - الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 2022/02/17 برقم 522285.
305P

ATLA LE BAZAR
SARL

السجل التجاري : 525755.
مقرها : 5)2، مجموعة ال30يد حي 

النهضة - الرباط.
انحالل سابق اوانه وتعيين املصفي.

الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 
البازارو   أطال  شركة  لشركاء  العادي 
باملقر   2018/06/27 بتاريخ  املنعقد 
االوتماعي للشركة تم اتخاذ القرارات 

التالية :
للشركة  اوانه  سابق  انحالل 
وذلك ابتداء من تاريخ 2018/06/27.
تعيين السيد بنهدي سيف الدين 

مصفيا للشركة.
:  تعيين مكان التصفية بالعنوان 
 - النهضة  حي  ال30يد  مجموعة   2(5

الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 2021/01/19 برقم )8)550.
306P

شركة عمومة
السجل التجاري : 2897)5.

مقرها : 97، مجموعة الصنوبر - 
تقدم - الرباط.

انحالل سابق اوانه وتعيين املصفي.
الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 
عمومة   شركة  لشركاء  العادي 
باملقر   2021/12/08 بتاريخ  املنعقد 
االوتماعي للشركة تم اتخاذ القرارات 

التالية :

للشركة  اوانه  سابق  انحالل 

وذلك ابتداء من تاريخ 2018/12/08.

تعيين السيد بنهدي سيف الدين 

مصفيا للشركة.

:  تعيين مكان التصفية بالعنوان 
تقدم،  الصنوبر،  97 مجموعة  رقم 

الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 2022/03/17 برقم 070)52.

307P

PHARMAPROM
بمووب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

في الدار البيضاء،   2022 أكتوبر   59

تقرر ما يلي :

تعديل النظام ااسا�سي للشركة.

استقالة السيد فؤاد بوشت من 

منصبه كمسي3.

برادة محمد سعد  السيد  تعيين 

مسي3ا وديدا.

عثمان  السيد  تعيين  من  تأكيد 
ربي�سي مسي3ا صيدليا للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفم30 2022 تحت رقم 845044.

308P

ITALY INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد رأسمالها 500.000 

درهم.

مقرها االوتماعي : )0 زنقة ايت 

أورير شارع موالي يوسف - الدار 

البيضاء.

س.ت 80057).

بمقت�سى قرار منبثق عن الشريك 
الوحيد بتاريخ 58 أكتوبر 2022 تقرر 

ما يلي :

الفسخ  عل   املصادقة  تمت 

من  ابتداء  للشركة  اوانه  السابق 

تاريخه.

تعيين السيد قسبي عبد الرحمان 

مصفي للشركة.

بالدار  التصفية  مقر  تحديد 
شارع  أورير  ايت  زنقة   ( البيضاء 

موالي يوسف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم30   9 يوم  بالبيضاء  التجارية 

2022 تحت رقم 845470.
بيان مختصر

309P

NOWITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 5.425.000 درهم.

مقرها االوتماعي 45 زنقة مصطفى 

املنفلوطي الدار البيضاء.

س.ت 576587

تفويت حصص
تحويل الشركة

تحديث القانون ااسا�سي
بمقت�سى الجمع العام الغي3 عادي 

بتاريخ 24 أكتوبر 2022 تقرر ما يلي.

 املصادقة عل  تفويت الحصص.

ذات  شركة  إج   الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ااسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 يوم  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفم30 2022 تحت عدد 845550.
بيان مختصر

310P

ZKAB BEUTE
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  بتاريخ  بالبيضاء 

 ZKAB BEUTE : باملواصفات التالية 

.SARL

77 شارع محمد   : املقر االوتماعي 
سميحا الطابق 50 رقم 57 - البيضاء.

العناية   : االوتماعي  الهدف 

بالجمال للنساء والروال وااطفال.

بالووه  العناية  شعر،  مصفف 

والجسم.
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الرأسمال 50.000 درهم.

 Mme Koua Epse  : الشركاء 

 Nihoua Ama Blandine et Nihoua

.Zoh Julien

السيدة  التعيين  تم   : التسيي3 

 Nihoua Ama Blandine et Nihoua

Zoh Julien مسي3ة للشركة ملدة غي3 

محددة.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير إج  5) ديسم30.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت   24/10/2022 بتاريخ  البيضاء 
846562 والسجل التجاري رقم  رقم 

.559595

311P

SCOPP SOLUTIONS
SARL AU

RC N° 275305

العام  الجمع  قرار  بمووب 
قرر   ،2025 ماي   ( في  االستثنائي 

شريك ما يلي :

تمديد غرض الشركة :

القيام  هو  الشركة  من  الغرض 

باملهام التالية :

في السوق املحلي والدوجي نيابة عن 

الشركات الخاصة والعامة :

والتكليفات  باالستشارات  القيام 

الدراسية نيابة عن الشركات.

ومهور نشط.

القياس  أوهزة  وتصدير  استي3اد 

القياس  وأوهزة  الكهربائية 

واالتصاالت.

ال30مجيات  وتصدير  استي3اد 

كخدمة إلدارة وكفاءة الطاقة.
وحلول  ااوهزة  وتركيب  تسويق 

تكنولوويا املعلومات محليا ودوليا.

كهربائية  قياس  أوهزة  تركيب 

وأوهزة قياس وأوهزة هواء مضغوط 

وأوهزة اتصالت.

تنفيذ ااعمال لجميع املهن.
تسهيل وتنظيم التدريب.

باسم  موظفين  استقدام 
الشركات.

نقل املقر :
قرر الجمع العام االستثنائي نقل 
العنوان  إج   للشركة  الرئي�سي  املقر 
2، حي العمرية  : إقامة لروزيار  التاجي 
رقم R02، الطابق ) شقة A35، الدار 

البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 في  التجارية بالدار البيضاء 

2025، تحت رقم 779448.
312 P

STE SOCHAD FIRST
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانون  وضع  تم   ،2022 يونيو   8
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 SOCHAD  : التسمية االوتماعي 

.FIRST
الهدف االوتماعي : تاور.

مقاول ااشغال والبناء.
ممون.

شارع   24 رقم   : االوتماعي  املقر 
اامي3 سيدي محمد حي الرشاد القرية 

سال.
املدة االوتماعية : 99 سنة.

في  حدد   : االوتماعي  الراسمال 
عل   موزع  درهم   500.000 مبلغ 
درهم   500 فئة  من  حصة   5000

للحصة وزعت كما يلي :
 5000 محمد  رشدي  السيد 

حصة.
التسيي3 : تم تعيين السيد رشدي 
غي3  ملدة  للشركة  كمسي3  محمد، 

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لد  

االبتدائية بسال تحت رقم 5)65).
313 P

شركة نقل سعد هللا
ش م م

تجزئة رياض أوالد مطاع الطابق 
اار�سي مخزن سكتور 5، رقم 244، 

تمارة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمووب 
عليه  مصادق   ،2022 نوفم30 
التسجيل  مصالح  لد   ومسجل 
ملدينة الرباط، قرر شركاء شركة نقل 
سعد هللا ش م م مقرها االوتماعي 
ب تجزئة رياض أوالد مطاع الطابق 
 ،244 رقم   5 اار�سي مخزن سكتور 

تمارة.
ما يلي :

املصادقة عل  تفويت 600 حصة 
الزعيت3ة  سعد  للسيد  اململوكة 
تغيي3  السنجي  بدر  السيد  لفائدة 
البند السادس والسابع من القانون 
براسمال  الخاصة  لشركة  االسا�سي 
عل   أصبحت  حيث  والدفوعات 

الشكل التاجي :
مبلغ  في  الشركة  راسمال  حدد 

500.000 درهم موزعة كما يلي :
 60.000 بدر  السنجي  السيد 

درهم.
 40.000 الزعيت3ة  سعد  السيد 

درهم.
حصة   5000 حدد الدفوعات في 

من فئة 500 درهم موزعة كما يلي :
السيد السنجي بدر 600 حصة.

السيد سعد الزعيت3ة 400 حصة.
لشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إج   وحيد  بشريك 
من  مجموعة  املحدودة،  املسؤولية 

الشركاء.
املستخدمين  نقل  إضافة 
الدوجي  والنقل  والبضائع  والسياحي 

إج  الهدف االوتماعي.
مع  االسا�سي  القانون  مالئمة 

التغيي3ات الجديدة.
لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
تمارة  ملدينة  االبتدائية  املحكمة 
تحت رقم   ،2022 نوفم30   56 بتاريخ 

.226(
314 P

شركة قنيطرة سرفيس
ذات املسؤولية املحدودة
راسمالها : 50.000 درهم

مقرها االوتماعي : شارع الباشا 
عبد الحميد زنقة )55 مجموعة 8، 

القنيطرة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
إنعقد الجمع العام   ،2022 سبتم30 
ومسجل  عليه  مصادق  عادي  الغي3 

حيث قرر الشركاء ما يلي :
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

اوانها.
تحديد مقر التصفية 52 زنقة دكار 

الشقة 5، حي املحيط، الرباط.
تعيين السيد حازم سباطة مصفي 

للشركة.
لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
نوفم30   50 بتاريخ  القنيطرة  ملدينة 

2022، تحت رقم 4522.
315 P

G ML EVENT
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 أكتوبر   57 بتاريخ  بالرباط 
الخصائص  ذات  تأسيس شركة  تم 

التالية :
 G ML EVENT شركة   : التسمية 

.SARL AU
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الهدف االوتماعي : مقهى، مطعم، 

ممون حفالت.
في  حدد   : للشركة  الراسمال 
سهم   5000 بقيمة  درهم   500.000
من فئة 500 درهم للسهم الواحد في 

ملك :
السيد عصام الكرتيلي.

املقر االوتماعي : ملك مفتاح الخي3 
كلم 2.) سيدي الشافي السهول، سال.
عصام  السيد  عين   : التسيي3 
غي3  ملدة  للشركة  مسي3  الكرتيلي 

محدودة.
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تاريخ  من  ابتدأ  سنة   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امتداد.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  ااوج  
 (5 في  وتنتهي  التجاري  السجل  في 

ديسم30 2022.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم   ،2022 نوفم30   54 بتاريخ 

.(9954
السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 
االبتدائية  املحكمة  لد   التجاري 

بسال تحت رقم 7055).
316 P

RB CONNECT PRIVE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2022 أكتوبر   5 بتاريخ  بالرباط 
الخصائص  ذات  تأسيس شركة  تم 

التالية :
 RB CONNECT التسمية : شركة

.PRIVE SARL AU
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
االستشارة في   : الهدف االوتماعي 

التسيي3.
رأس  حدد   : للشركة  الراسمال 
مال الشركة في 50.000 درهم بقيمة 
500 سهم من فئة 500 درهم للسهم 

الواحد في ملك :
السيد ر�سى بلخراف.

شقة   58 عمارة   : املقر االوتماعي 
07 سكتور 08 حي السالم سال.

ر�سى  السيد  عين   : التسيي3 
غي3  ملدة  للشركة  مسي3  بلخراف 

محدودة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امتداد.
من فاتح يناير إج    : السنة املالية 
5) ديسم30 من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  ااوج  
في وتنتهي  التجاري  السجل   في 

 5) ديسم30 2022.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم   ،2022 نوفم30   55 بتاريخ 

.(9965
السجل  في  الشركة  تسجيل  ةتم 
االبتدائية  املحكمة  لد   التجاري 

بسال تحت رقم 7027).
317 P

STE MAK PVC
SARL

رقم السجل التجاري : 54507
تعديل

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2022 أكتوبر   6 بمكناس بتاريخ 

ما يلي :
تعديل نشاط الشركة :

االستي3اد   : نشاط  حذف 
والتصدير.

اإلنعاش   : نشاط  وإضافة 
العقاري.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

بتاريخ 8 نوفم30 2022.
لالستخالص والبيان

318 P

STE MAK PVC
SARL

رقم السجل التجاري : 54507
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع   ،2025 أبريل   59 بمكناس 
محدودة  لشركة  ااسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص التالية :
 MAK PVC شركة   :  التسمية 

ش م م.
 IMPORT-EXPORT  : الغاية 
 - MARCHAND DE PVC -
 FOURNITURES ET POSE DE

.PVC
إقامة   5 محل رقم   : مقر الشركة 
 ،2 االسماعيلية  سينا  ابن  بزنقة   6

مكناس.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 
في 500.000 درهم، يتكون من 5000 
للحصة  درهم   500 بقيمة  حصة 

موزعة كاآلتي :
السيدة بوسلخن هند 400 حصة.

 500 يوسف  مكودي  السيد 
حصة.

 50 ياسين  طه  مكودي  السيد 
حصة.

السيد مكودي الغاجي 50 حصة.
: تسي3 الشركة من طرف   التسيي3 
غي3  وملدة  يوسف  مكودي  السيد 

محددة.
لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجاية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
2022، تحت  أكتوبر   22 بمكناس في 

رقم 4560.
لالستخالص والبيان

319 P

SARTNET
ش م م ش و

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 56 نوفم30 2022 للجمع العام 
 SARTNET لشركة  العادي  الغي3 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  درهم،   90.000 راسمالها 
شارع   8 شقة   (0 االوتماعي العمارة 
موالي احمد لوكيلي حسان، الرباط.

تم اإلقرار باإلوماع عل  ما يلي :
تغيي3 اسم الشركة املعروف باسم 
إج    GESTION HALIMA SYNDIC

.SARTNET
بيع االسهم كالتاجي :

 500 سهم بقيمة كل واحد   550
درهم بيعت من طرف السيد ابراهيم 

الراجي إج  السيد رشيد امحجر.
 500 سهم بقيمة كل واحد   550
درهم بيعت من طرف السيد الحرفي 

محمد إج  السيد رشيد امحجر.
مقسمة  ااسهم  أصبحت  حيث 

كالتاجي :
الرأسمال : 90.000 درهم مقسمة 
درهم   500 حصة من فئة   900 إج  
الحرفي  السيد  الواحدة  للحصة 

محمد 00) حصة.

السيد رشيد امحجر 00) حصة.
السيد ابراهيم الراجي 00) حصة.
إج   الشركة  أنشطة  في  التغيي3 
والشقق،  واملتاور  التنظيف  مقاول 

تاور منتجات التنظيف.
محمد  الحرفي  أصبح   : التسيي3 

املسي3 الوحيد للشركة.
مكتب  لد   القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نوفم30   5 بتاريخ 

.5(0298
320 P

إيبسوم
راس املال : 5.000.000 درهم

رقم 5 إقامة 25 شارع واد درعة 
أكدال، الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
العام  للجمع   2022 سبتم30   29
االستثنائي للمساهمين في شركة ذات 

املسؤولية املحدودة، قرر ما يلي :
إستقالة السيد يحيى الحداد من 

مهامه كمسي3 للشركة.
الرتمي  امليلودي  السيد  تعيين 
 ،A141580 الحامل للبطاقة الوطنية
تجزئة  الذهب  وادي  بحي  القاطن 
كومطراف 05 رقم 549، تمارة كمسي3 

وحيد للشركة ملدة 5 سنوات.
تم اإليداع القانوني لد  محكمة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نوفم30   54

.5(0282
321 P

MED ONE CAR
SARL AU

رأسمالها : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : تجزئة موالي 
رشيد شارع طرابلس، رقم 589 

الفنيدق
عقد التأسيس

بتاريخ  مسجل  عقد  بمقت�سى 
تأسست  بالفنيدق   2022 ) أكتوبر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وتتميز بالخصائص التالية :
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 MED ONE CAR : اسم الشركة 

ش ذ م م.

موالي  تجزئة   : االوتماعي  املقر 

 589 رقم  طرابلس  شارع  رشيد 

الفنيدق.

لألغراض  تأسست  الشركة 

التالية :

كراء السيارات بدون سائق.

العمليات  وميع  عام  وبشكل 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

بشكل  املرتبطة  والغي3  والعقارية 

مباشر وغي3 مباشر بااغراض املشار 

إليها أو أغراض مشابهة أو مماثلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

 500.000 في  محدد   : املال  رأس 

بقيمة  حصة   5000 ويمثل  درهم، 

500 درهم للحصة مفوتة كما يلي :

 700 املرواني  يوسف  السيد 

حصة.

السيد رياض رشيد 00) حصة.

يسي3 الشركة ملدة غي3   : التسيي3 

رقم  بحرو  هللا  عبد  السيد  محددة 

.40841LF بطاقتها الوطنية

من  ااول  يبدأ   : املحاسبي  العام 

شهر  من   (5 في  وينتهي  يناير  شهر 

ديسم30.

االحتياط  لتكوين   %5  : اارباح 

القانوني والباقي للشريك الوحيد.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ   (2427 رقم  تحت  التجاري 

لد  كتابة الضبط   2022 نوفم30   9

باملحكمة االبتدائية بتطوان.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف لد  كتابة الضبط باملحكمة 

 ،2022 نوفم30   9 بتاريخ  االبتدائية 

تحت رقم 527).

322 P

 STE OLAS TRANSPORT
SARL AU

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االوتماعي : حي االستقالل 
شارع السمارة رقم 546 املضيق

عقد تأسيس
بتاريخ مسجل  عقد    بمقت�سى 
بالفنيدق   ،2022 سبتم30   28
املسؤولية  ذات  شركة  تاسست 
املحدودة ذات الشريك الوحيد وتتميز 

بالخصائص التالية :
 STE OLAS  : الشركة  اسم 

.TRANSPORT SARL AU
االستقالل  حي   : االوتماعي  املقر 

شارع السمارة رقم 546 املضيق.
لالغراض  تاسست  الشركة 

التالية :
نقل البضائع لحسلب الغي3.

العمليات  وميع  عام  وبشكل 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
بشكل  املرتبطة  والغي3  والعقارية 
مباشر وغي3 مباشر باالغراض املشار  

اليها أو أغراض مشابهة أو مماثلة.
من تاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
 500.000 في  محدد   : راسمال 
بقيمة  حصة   5000 ويمثل  درهم، 

500 درهم للحصة مفوتة كما يلي :
 5000  ... السيد عبد هللا البياري 

حصة للشريك الوحيد للشركة.
يسي3 الشركة ملدة غي3   : التسيي3 
البياري  هللا  عبد  السيد   محددة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.LG7862
يناير  يبدأ فاتح    : لعام املحاسبي 

وتنتهي في 5) ديسم30.
االحتياط  لتكوين   %  5  : االرباح 

القانوني والباقي للشريك الوحيد.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
التجاري تحت رقم 07)2) بتاريخ 57 
الضبط  كتابة  لد    ،2022 أكتوبر 

باملحكمة االبتدائية بتطوان.
وضع  تم   : القانوني  االيداع 
امللف لد  كتابة الضبط باملحكمة 
أكتوبر   57 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022،تحت رقم 2508.
323 P

CABINET CONSEIL D›EXPERTS

SARL AU

راسمالها : 500.000 درهم

مقرها : 5 شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع 5 

بلوك ج السوي�سي الرباط

STE RKFE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راسمالها : 5.000.000 درهم

مقرها االوتماعي : 28 شارع 

الغلسين، سكتور 25، بلوك ب

 حي الرياض الرباط

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر  ،2022 سبتم30   (0  بتاريخ 

ما يلي :

قبول شريك وديد :

كشريك  الوحيد  الشريك  يقبل  

 LARAH HOLDING شركة  وديد 

السجل  في  املسجلة   ،SARL AU

التجاري بالرباط تحت رقم 560587، 

املمثلة من طرف مديرها السيد رشيد 

قيشوح.

 9999 تحويل االسهم : تم تحويل 

درهم   500 بقيمة  اوتماعية  حصة 

والتي  الواحدة،  االوتماعية  للحصة 

رشيد  للسيد  سابقا  مملوكة  كانت 

 LARAH شركة  لصالح  قيشوح 

.HOLDING

تحويل الشكل القانوني للشركة :

تحويل  الوحيد  املساهم  قرر 

ذات  شركة  من  القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية  ذات  شركة  اج   الوحدي 

محدودة، اعتبارا من اليوم.

قرر    : االسا�سي  النظام  تعديل 

املساهم الوحيد نتيجة للقرار السابق 

النظام  من  و7   6  ،5 املواد  تعديل 

االسا�سي  عل  النحو التاجي :

املادة 5 : الشكل القانوني للشركة : 

ذات  كشركة  الشركة  تاسست 

املسؤولية املحدودة بمووب شروط 

سند خاص.

بين  الووود  في  الشركة  تستمر 

التي  وتلك  الحالية  االسهم  مالكي 

سيتم انشاؤها الحقا. تخضع للقوانين 

القانون  بمووب  السيما  السارية، 

 5997 ف30اير   5( في  الصادر   96-5

الذي يحكم الشركات ذات املسؤولية 

وكذلك  واحد،  مع شريك  املحدودة 

بمووب هذا النظام االسا�سي.

املادة 6 :

الشركاء  قدم   : املساهمات 

املساهمات التالية :

 LARAH HOLDING.....

999.900 درهم.

 500  ....... قيشوح  رشيد  السيد 

درهم.

 5.000.000  ...... الكلي  املجموه 

درهم.

راسمال  تحديد  تم   : راسمال 

مقسم اج   درهم،   5.000.000 بمبلغ 

50.000 حصة اوتماعية بقيمة 500 

بالكامل،  مدفوعة  للحصة،  درهم 

بما يتناسب مع  ومخصصة للشركاء 

مساهمات كل منهم كالتاجي :

 9.999  .....  LARAH HOLDING

حصة اوتماعية.

السيد رشيد قيشوح ..... 5 حصة.

 50.000  ....... يساوي  املجموع 

حصة اوتماعية.

تحديث النظام االسا�سي.

الوكالة للقيام باالوراءات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، برقم التسلسلي 8789، برقم 

االيداع 0569)5.

324 P
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SO HUMAN EVENT
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM30, APPT

 8, RUE MLY AHMED LOUKILI

HASSAN RABAT

RC RABAT N° : 164127

TP N° : 25109588

IF N° : 53242624

ICE N° : 003170278000047

تاسيس شركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2022 اكتوبر   52 يوم  بالرباط 

ذات  لشركة  االسا�سي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  محدودة  مسؤولية 

املبنية فيما يلي :

 STE SO HUMAN  : التسمية 

.EVENT

شركة   :ّ الشكل القانوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة.

في  حدد   : الشركة  راسمال 

 5000 اج   مقسمة  درهم   500.000

للحصة،  درهم   500 بمبلغ  حصة، 

موزعة بين الشركاء كالتاجي :

 500  ... بوومعة  واضح  السيد 

حصة.

 500  ... سفيان  وبارة  السيد 

حصة.

 ،(0 عمارة   : االوتماعي  املقر 

احمد  موالي  زنقة   ،8 رقم  الشقة 

الوكيلي حسان الرباط.

تنظيم   : التجاري  النشاط 

الحفالت ومايرتبط بها والتكوين.

تم تعيين السيد وبارة   : التسيي3 

ملدة  للشركة  وحيدا  مسي3ا  سفيان 

غي3 محددة.

بمصلحة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط، تحت رقم 80)0)5، بتاريخ 
56 نون30 2022. رقم السجل التجاري 

.564527

325 P

 STE INTERNATIONAL

 COURT FOR DISPUTE

 RESOLUTION

 « INCODIR «

SARL AU

مؤرخ  عرفـــي  عـــــقد  بمقت�سى 

اكتوبر   05 بـــــــتاريخ  الرباط،   في 

تـــم تأسيس شركة ذات  ،قـــد   2022

املسؤولية املحدودة شريك واحد.

 INTERNATIONAL التـــــــــــــــــــسمية: 

 COURT FOR DISPUTE

« RESOLUTION « INCODIR

الهـــدف االوتماعي: 

املحكمة  ممثلية  من  ااهداف 

الدولية هو في كل من املغرب والخارج 

عن  وبالنيابة  نفسها  عن  بااصالة 

ااطراف التالية   

  وساطة، مفاوضات، تكوين منهي  

املساعدة  لتقديم  الوساطة 

عل   الفاعلة  ااطراف  و  للجهات 

وهود  إطار  في  النزاعات  معالجة 

السالم.

الوساطة الدولية لفض املنازعات 

ذات  الدولة  قوانين  أسس  عل  

الصلة بالجانب الداخلي واالوتماعي 

التطورات  مواكبة  في  واالقتصادي 

التكنولووية والتشريعية والتنظيمية  

التحكيم  اتفاق  أحكام  تطبيق 

اإلرادية  العدالة  لصالح  والوساطة 

اطراف النزاع.

التي  الدولية  االتفاقات  تطبيق 

انضم إليها املغرب وتطبيق أحكامها 

ال سيما   ، املعروضة  املنازعات  عل  

فيما يتعلق بمسألة االعت3اف بقرارات 

وملحقها  ااونبية  الدولية  التحكيم 

بالشكل التنفيذي 

عوملة  في  االنخراط  في  املساهمة 

االتفاقيات  وتحديث  االقتصاد 

ومعالجة قضايا التجارة العاملية.

املساهمة واملشاركة في معاهدات 
السالم وحل النزاعات تحت إشراف 
عليها  تنص  التي  الدولية  القوانين 
تبسيط  في  واملشاركة  املساهمة 
في  اإلدارية  اإلوراءات  وتسريع 

عمليات االستثمار .
رقم  القانون  بمشروع  االلتزام 
التحكيم  اتفاق  بشأن   95.57
بالطرق  املنازعات  لفض  والوساطة 
القانون رقم  البديلة ووفًقا ملشروع 
القضائي  بالتنظيم  املتعلق   (8.55

للمملكة املغربية.
والشراكات  االتفاقيات  إبرام 
الدولية في مجال الوساطة والتحكيم 
، وتنظيم اللقاءات والندوات الدولية 
الحميدة  املساعي  إطار  في  واملحلية 

والتحكيم.
معايي3  توسيع  خيار  اعتماد 
بمصالح  املتعلقة  الدولية  التحكيم 
شؤون التجارة الدولية لحل النزاعات 

وحماية حقوق ااطراف.
نزاعات  وتقييم  دراسة 
االستثمارات واملشاريع االقتصادية. 

وميع  في  قانونية  استشارة 
القضايا املدنية. 

العامة  تهيئة املساحات الخضراء 
والخاصة.

رأســمال الشركـة :500000 درهــــم 
فــــــئة  حـــــصة من   5000 إج   مقسـمة 

500 درهم للحصة الواحــدة.
 السيد : احبا عبد الواحد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5000
للحصة .

من  ابــــتداء  ســنة  املــــــــــــدة: 99 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
من فاتح يناير إج     : السنة املالية 
5) دوـــن30 من كل سنة ما عـــــدا السنة 

ااوج  تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املـــــــــــقر: عمارة 0) شقة رقم 8 زنقة 
الرباط  حسان  لوكلي  احمد  موالي 

-10000-  املغرب.  
املســــــــي3: احبا عبد الواحد.  

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم   
   56(945:
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STE BD ADVISORS

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 

بالدارالبيضاء   ،2022 أغسطس   52

قد تم تاسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة باملميزات التالية :

.STE BD ADVISORS : التسمية

االستشارات   : االوتماعي  الهدف 

االست3اتيجية واملالية.

في  حدد   : الشركة  راسمال 

90.000 درهم موزعة اج  900 حصة 

قد  درهم،   500 بقيمة  اوتماعية 

واملخصصة  بالكامل  تحريرها  تم 

للشركاء بما يتناسب مع سماهماتهم، 

أي  :

الحامل  املصدق  طارق  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

A723209 ..... 750 حصة.

بونو�سي   أمين  حسن  السيد 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم D186315 ..... 550 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير اج    : السنة املالية 

االوج   السنة  ماعدا  ديسم30،   (5

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سانت3  توين   : االوتماعي  املقر 

شارع  زاوية   8 الطابق  الغربي  ال30ج 

 20500 واملسي3ة  الزرقطوني 

الدارالبيضاء.

من  الشركة  تسي3   : التسيي3 

طرف السيد طارق املصدق الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

A723209 وذلك ملدة غي3 محدودة.

رقم التسجيل التجاري باملحكمة 

التجارية بالدارالبيضاء 562455.
مقتطف من أول االشهار
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STE RYAD CHARK
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : OUJDA

 KISSARIAT ASSOCIATION DE
 BIENFAISANCE ISLAMIQUE

ROUTE AIN BENI MATHAR N°2
IF N° : 26061178

RC N° : 32489 OUJDA
تعديل 

بمقت�سى قرار الجمع العام الغي3 
أكتوبر   54 بتاريخ  املنعقد  العادي 
قرر  بوودة،  الشركة  بمقر   ،2022
 ،RYAD CHARK شركة  شركاء 

ش.م.م. ما يلي :
استقالة وت30ئة ذمة املسي3 الثاني 
السيد فاطمي محمد أمين، مع تعيين 

مسي3 ثان وهو السيد فاطمي محمد.
القانوني  من   5( املادة  تغيي3 

االسا�سي.
تحديث القانوني االسا�سي.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بوودة  التجارية   باملحكمة 

 56 نون30 2022، تحت رقم )580.
امضاء
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حريول عبد الحق
مكتب املحاسبة

مقر : 56 شارع الرباط تازة الجديدة
الهاتف : 5.28.59.56).05

 STE ALPHA MED
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها االوتماعي : 500.000 
درهم

مقرها االوتماعي : حي االول رقم 82 
مكرر تجزئة أمين سكن 2 تازة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع القانون   ،2022 اكتوبر   58
االسا�سي لشركة محدودة املسوؤلية 

ذات الخصائص التالية :
 STE ALPHA MED  : التسمية 
CONSTRUCTION، شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

أشغال  البناء،  أشغال   : الهدف 

مختلفة ولوازم اليات البناء.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

موزعة  درهم   500.000 في  الشركة 

اج  5000 حصة اوتماعية من قيمة 

درهم بشكل كامل اج  املساهم   500

الوحيد السيد اهموط محمد.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تاسيسها.

اهموط  السيد  عين   : التسيي3 

محمد مسي3ا للشركة مع تخويله كل 

الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

املقر االوتماعي : حي االمل رقم 82 

مكرر بتجزئة أمين سكن 2 تازة.

كتابة  لد   القانوني  االيداع  تم 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوم 55 نون30 2022، تحت رقم 2)5، 

السجل التجاري رقم )678.
امضاء : اهموط محمد
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STE IMPORT EXPORT BERRI
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

  SIEGE SOCIAL : N° 141 JNANE

 ZANBOUHA BAB LAKHMIS

TAROUDANT

بمووب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تاسست الشركة   ،2022 فاتح نون30 

بشريك  املحدودة  املسوؤلية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 ،STE IMPORT EXPORT BERRI

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

املوضوع : الشركة لها كهدف.

استي3اد وتصدير وميع البضائع.

وكالة عقارية، أعمال تشييد مباني 

متنوعة وأعمال الت3ميم.

املقر  يوود   : االوتماعي  املقر 

زنبوحة  ونان   545 رقم  االوتماعي 

باب لخميس تارودانت.

99 سنة ابتداء  محدد في    : املدة 

من يوم التاسيس.

محدد في   : الراسمال االوتماعي  

 5000 درهم مقسمة عل    500.000

حصة من فئة 500 درهم للواحدة.

الرحمان  عبد  السيد   : الشركاء 

بريوة .... 5000 حصة.

ويسي3ها  الشركة  يدير   : االدارة 

السيد عبد الرحمان بريوة.

من   تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 5) ديم30.

االحتياط  لتكوين   %  5  : االرباح 

القانوني والباقي يوزع أو يضاف تبعا 

لقرار الشركاء.

لقد تم االيداع القانوني   : الوضع 

بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  لد  

يوم 55 نون30 2022، تحت رقم 760.
تم التسجيل في السجل التجاري 

بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  لد  

رقم  تحت   ،2022 نون30   55 بوم 

.9577
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STE CLEMESSY MAROC

SAS
السجل التجاري رقم : 284.959 

الدارالبيضاء

مواءمة النظام االسا�سي للشركة
 مع القانون رقم 20-59

وتغيي3 الرئيس
وفقا للمحاضر بتاريخ 26 سبتم30 

لشركة  الوحيد  الشريك   ،2022

برأسمال   ،CLEMESSY MAROC

مكتبها  ويقع  درهم،   5.745.000
 CAPITAINE زنقة   7 في  الرئي�سي 

VUILLANIER، عين السبع، الطريق 

القديم رقم 5 الدار البيضاء بالرباط 

20250  قرر :
القانون  اخضاع الشركة الحكام 
رقم للقانون  املكمل   ،19-20  رقم 

من   55 الباب  الغاء  بعد   05-96  

نظام  واعتماد   ،95-17 القانون 

أحكام  مع  ومنسجم  وديد  أسا�سي 

تعديله  بعد   59.20 رقم  القانون 

وتكميله للقانون 5-96.

استمرت  القرارات  لهذه  نتيجة 

شركة  شكل  في  الووود  في  الشركة 

الشريك  ذات  املبسطة  االسهم 

الوحيد.

 LUDOVIC السيد  استقالة 

كرئيس  منصبه  من   DUPLAN

 LUDOVIC السيد  وتعيين  للشركة 

BAVIERE ، رئيسا وديدا للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2022 نون30   8 في  بالدارالبيضاء، 

تحت رقم 844425.
الرئيس 
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STE LECAPITAINE

 MAROC
SARL AU

السجل التجاري ر قم : 406.607

تغيي3 التسيي3
اكتوبر   5 بتاريخ  ملحضر  وفقا  

لشركة  الوحيد  الشريك   ،2022

شركة   ،LECAPITAINE MAROC

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

درهم،   50.000 راسمالها  الوحيد، 

رقم  قطعة  في  الرئي�سي  مقرها  يقع 

 ،SAPINO الصناعية  املنطقة   452

الدارالبيضاء،  النواصر  اقليم 

التجارية  املحكمة  لد   واملسجلة 

 ،406.607 تحت رقم  بالدارالبيضاء 

السيد  استقالة  من  تاكدوا 

والسيد   LEONARD FORESTIER

من   FRANCOIS JACQUELINE

وقرروا  منصبهما كمسي3ين للشركة، 

 ،STEPHANE MARIE تعيين السيد 

كمسي3 وديد.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2022 نون30   4 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 844954.
املسي3
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THALVIN SA
 CAPITAL SOCIAL : DOMAINE

 DES OULED THALEB
BENSLIMANE

RC : 29
بمقت�سى محضرالجمعية العامة 
املنعقدة    THALVIN SA لشركة 
قرر الشركاء   2022 يونيو   (0 بتاريخ 
 DIANA HOLDING تجديد الشركة
كأعضاء  زني30  ماريا  غيثة  والسيدة 

مجلس اإلدارة.
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
لشركة THALVIN SA املنعقد بتاريخ 
0) يونيو 2022، قرر أعضاء مجلس 
غيثة  السيدة  والية  تجديد  اإلدارة 
ماريا زني30 كرئيسة مجلس اإلدارة ملدة 
الجمعية  اوتماع  عند  تنتهي  واليتها 
العامة املوافقة عل  حسابات السنة 

املالية في 5) ديسم30 2027.
بتاريخ القانوني  اإليداع   تم 
املحكمة  في   2022 أكتوبر   57  
الرقم  تحت  ببنسليمان  اإلبتدائية 

.5(5
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 DECOUVERTES ET LOISIRS
SA

 CAPITAL SOCIAL : 3.000.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : BOUREGREG
 AVENUE DU  PRINCE HERITIER

SIDI MOHAMED SALE
RC : 4239

الجمعية  محضر  بمقت�سى 
يونيو   (0 بتاريخ  املختلطة  العامة 
 DECOUVERTES ET لشركة   2022
استمرار  قرر الشركاء   LOISIRS SA
نشاط الشركة بالرغم من الخسائر 

أقل من ربع رأسمال الشركة.
بتاريخ بالشركة  اإليداع   تم 
في  الرقم  تحت   2022 نوفم30   50  
السجل التجاري بمحكمة سال الرقم 

.(9456
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مونديال كونطا

ش.م.م
8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 أكدال الرباط

الهاتف : 0537682787/88

الفاكس : 7682789)05

الرباط

 PHARMACIE NOUVELLE
 MEDIC
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

ااسا�سي  القانون  بمقت�سى 

 ،2022 مارس   28 يوم  بسال  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

هذه  واحد،  بشريك   محدودة 

خاصيتها : 

قواق  السيدة حكيمة   : الشركاء 

58.500 حصة.

 PHARMACIE  : التسمية 

.NOUVELLE MEDIC  S.A.R.L A.U

الهدف ااسا�سي :

صيدلية.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

أو  املالية  الصناعية،  التجارية، 

مباشرة  عالقة  لها  التي  العقارية، 

أوغي3 مباشرة بهدف الشركة وكذلك 

وكذا  املتشاهبة  املجاالت  وميع 

التشارك مع املقاوالت التي تعمل في 

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.

اللة  شارع   56  : اإلوتماعي  املقر 

أسماء تابريكت سال.

في  الشركة  مدة  حددة   : املدة 

من تاريخ التأسيس  سنة ابتداء   99

النهائي للشركة، ما عدا حالة التمديد 

أو الفسخ السابق لألوان.
 5.850.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

: تسي3 الشركة من  تسيي3 الشركة 

الذي  قواق  حكيمة  السيدة  طرف 

عينت املسي3ة الوحيدة للشركة وذلك 

ملدة غي3 محدودة.

من   %  5 اقتطاع  بعد   : اارباح 

اإلدخار  لتكوين  الصافية  اارباح 

الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانني 

نوفم30   7 بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 9452).
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مونديال كونطا

ش.م.م

8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 أكدال الرباط

الهاتف : 0537682787/88

الفاكس : 7682789)05

الرباط

 HOPITAL EUROPEEN LA

 COLOMBE BLANCHE
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بمقت�سى القانون ااسا�سي املؤرخ 

 ،2022 سبتم30   59 يوم  بتطوان 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

هذه  واحد،  بشريك   محدودة 

خاصيتها : 

الشركاء : السيد بن ابراهيم احمد 

5.000 حصة.

 HOPITAL  : التسمية 

 EUROPEEN LA COLOMBE

.BLANCHE  S.A.R.L A.U

الهدف ااسا�سي :

عيادة متعددة التخصصات.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

أو  املالية  الصناعية،  التجارية، 

مباشرة  عالقة  لها  التي  العقارية، 

أوغي3 مباشرة بهدف الشركة وكذلك 

وكذا  املتشاهبة  املجاالت  وميع 

التشارك مع املقاوالت التي تعمل في 

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.

أحمد   شارع   : اإلوتماعي  املقر 

لحريزي التمتماني 6 شقة أ تطوان.

في  الشركة  مدة  حددة   : املدة   

من تاريخ التأسيس  سنة ابتداء   99

النهائي للشركة، ما عدا حالة التمديد 

أو الفسخ السابق لألوان.

 500.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

: تسي3 الشركة من  تسيي3 الشركة 
طرف السيد بن ابراهيم احمد الذي 
عين مسي3ا وحيدا للشركة وذلك ملدة 

غي3 محدودة.
من   %  5 اقتطاع  بعد   : اارباح 
اإلدخار  لتكوين  الصافية  اارباح 
الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوفم30   8 بتاريخ  بتطوان  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 2245.
336 P

FOX BUILDING
S.A.R.L AU

تفويت حصص
العام  الجمع  ملقتضيات  طبقا 
أكتوبر   24 الغي3 عادي املؤرخ بتاريخ 

2022 قرر شركاء الشركة ما يلي :
السيد  فوت   : حصص  تفويت 
 5000 الواحد  عبد  الصنهاجي 
حصة يمتلكها في الشركة إج  السيد 
أصبح  وبذلك  محمد  الصنهاجي 

رأسمال الشركة موزع كالتاجي :
 5000 محمد  الصنهاجي  السيد 

حصة.
ااسا�سي  النظام  إعادة  إقرار 

للشركة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
 (9922 رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية 

بتاريخ 2 نوفم30 2022 .
337 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40
FAX : 05.28.81.96.41

 STE. WESTERN SUNSET
BEACH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

إعالن عن تأسيس
 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أكتوبر 2022 ببيوكر  حررت قوانين 
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محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتاجي :

 STE. WESTERN شركة   : اإلسم 

.SUNSET BEACH

ااهداف : 

اإلقامة السياحية، املطعمة.

الحسن  شارع   : اإلوتماعي  املقر 

عنكوا  عمارة  تي3ست  تجزئة  الثاني 
الطابق الثالث الشقة رقم 5 بيوكر  

اشتوكة ايت باها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : اإلوتماعي  الرأسمال 

درهم مقسم إج    500.000.00 مبلغ 

5000 حصة بثمن 500 درهم للواحد 

موزع كالتاجي :

السيد موالي بوشعيب الشوفاني 

5000 حصة.

املجموع : 5000 حصة.

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

كل  من  ديسم30   (5 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيي3  يقوم   : التسيي3 

موالي  السيد  محدودة  غي3  وملدة 

بوشعيب الشوفاني.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

موالي  للسيد  والبنكية  اإلوتماعية 

بوشعيب الشوفاني.

اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانني 

نوفم30   55 اإلبتدائية بانزكان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2276.

338 P

AMDER HOME
 SARL

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022، تم تأسيس شركة  54 أكتوبر 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية :

 AMDER  : الشركة  تسمية 

. HOME

مبلغ راس املال : 500.000 درهم. 

درهم،  نجيب  الشركاء : السيد 
من مواليد )2 يوليوز 5985 بأكادير، 
إقامة   246 الشقة   52 مقيم بعمارة 

النجاح 05 أمل 02 بنسركاو أكادير.
املوك،من مواليد  السيدة سارة 
مقيمة  بإفران،   5994 يناير   2(
زنقة   44 رقم  الشقة  ناهد  بإقامة 

اسفي م ج مكناس
رقم  املكتب   : االوتماعي  املقر 
املامونية  غالي3ي  الرابع  الطابق   5(
حي   FH 500- شارع حسن بونعماني 

الداخلة أكادير.
غرض الشركة :

استئجار املباني املفروشة.
99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
التسيي3 : تسي3 الشركة من طرف :
من  درهم،  السعدية  السيدة 
مواليد ) يوليو 5952 بالدارالبيضاء، 
مقيمة باملسي3ة ) قصبة 2 ب رقم 22 

مراكش.
السنة االوتماعية : من فاتح يناير 

اج  5) دون30.
ذات  الشركة  تسجيل  تم 
املسؤولية املحدودة بأكادير تحت رقم 

.5(585
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 نون30   55 في  بأكادير  التجارية 

تحت رقم 559295.
339 P

شركة ليمي كومباني سيرفيس
ش.م.م

الطابق الثالث الشقة رقم 0)) ك 
حي الهد  اكادير  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم إحداث القانون   ،2022 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتاجي :
سي3فيس  كومباني  ليمي   : االسم 

ش.م.م.
املوضوع : االستشارات القانونية.

الثالث  الطابق   : الشركة  مقر 
الشقة رقم 0)) ك حي الهد  اكادير.
 مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.

 500.000 في  حدد  رأسمالها :   

درهم مقسمة إج  5000 حصة، قيمة 

درهم وموزعة   500 منها  كل واحدة 

عل  الطريقة التالية :

السيد محماد اكني : 600 حصة.

 400  : عبيضات  لطيفة  السيدة 

حصة.

تسيي3 وإدارة الشركة : عين السيد  

للشركة  وحيدا  مسي3ا  اكني  محماد 

ملدة غي3 محدودة.

اإليداع  تم  القانوني :  اإليداع 

باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل   110388/2022 تحت رقم  

التجاري 55825 .

340 P

شركة ميردما ترافو
رأس مالها 500.000 درهم

دوار اغيل اضورضور الحي املحمدي 

اكادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2022 سبتم30   26 بتاريخ 

لشركة  ااسا�سي  القانون  إحداث 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتاجي :

التسمية :  شركة مي3دما ترافو.

اغيل  دوار   : اإلوتماعي  املقر 

اضورضور الحي املحمدي اكادير.

اشغال    : اإلوتماعي  الهدف 

مختلفة و البناء.
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

 5000 إج   مقسم  درهم   500.000

للحصة  درهم   500 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كاملة السيد كدواني 

الحسين.

كدواني  السيد  عين   : التسيي3 

للشركة ملدة  الحسين مسي3ا وحيدا 

غي3 محدودة .

من فاتح يناير إج    : السنة املالية 

5) دون30.

لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بأكادير بتاريخ 7 أكتوبر 2022، تحت 

رقم 558747.
السجل التجاري رقم 557)5.

341 P

DANILIN 
  SARL AU
RC : 53529 

ICE : 003155970000012
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون   ،2022 25 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 
املحدودة تحمل الخصائص التالية :

 SARL «DANILIN«  : الـتـسـميـة 
.AU

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية.

برامج  وتعزيز  تطوير   : الـمـوضـوع 
الكمبيوتر واملواقع اإللكت3ونية    

الـمـقر االوـتـماعــي :  الطابق 2 رقم 
58 وبال ه30ي خيام 2 أكادير
مــــــدة الشركــــــة : 99  سنة. 

رأسمـــال الشركـــة : 50.000 درهم   
دانيالن  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

ستنيسالف.
لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   5592(8 ب أكادير تحت رقم 
سجلها  رقم   ،2022 50  نوفم30 

التجاري هو 529)5.
342 P

 GOLDEN شركة 
 TRANSPORT & MORE

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022،  تم وضع القانون  24 أكتوبر 
ااسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 GOLDEN TRANSPORT : االسم

    .& MORE
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حي  محل   : االوتماعي  املقر 

))5 بنسركاو  بوحسين بلوك ب رقم 

أكادير.

النقل   : االوتماعي  الهدف 

السياحي.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

الشركة   500.000  درهم .

املسي3 : هشام الصويري.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بأكادير 545)5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

بتاريخ   559260 عدد  تحت  بأكادير 

50 نوفم30 2022.

343 P

TIGHARMINE TRANS 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022،  تم وضع القانون  57 أكتوبر 

ااسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

.TIGHARMINE TRANS : االسم

شارع ابن باوة   : املقر االوتماعي 

رقم ) تجزئة الحاشية أنزا أكادير.

لنقل  شركة   : االوتماعي  الهدف 

عن  املصحوبةنيابة  غي3  اامتعة 

اآلخرين.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

الشركة 500.000درهم .

وعبد  املالج  حنان   : املسي3 

الرحمان همسة.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بأكادير )45)5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

بتاريخ   559500 عدد  تحت  بأكادير 

2 نوفم30 2022.

344 P

CABEXCO
CAbinet d’EXpertise COmptable

08.08.62.68.55

Société IRA IMMO
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إنشاء  تم   ،2022 26 أكتوبر 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
.«IRA IMMO« : التسمية

الشكل القانوني :  شركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الواحد.

شارع  ملتقى   : املقراالوتماعي 
موالي عبد هللا وزنقة القصر البلدي 

العمارة P إقامة ص30ين -أكادير-
الرأسمال االوتماعي : عشرة ألف 
درهم مجزأ إج  500 حصة اوتماعية 

بقيمة 500 درهم  للحصة.
املدة  :  99 سنة.

املوضوع  :  وكالة عقارية.
السعدية  :  السيدة  التسيي3 

كورداي مسي3ة وحيدة للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم   ،2022 نوفم30   8 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   .559599

بأكادير 495)5.
345 P

NOETEM
SARL

رأسمالهـا : 000 500 درهـم
مقـرهـا االوتماعي :  رقم 25، عمارة 
أ ، إقامة ياسمين شارع القا�سي 

عياض، أكادير
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بأكادير 
تأسيس   ،2022 نون30  فاتح  بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  تم 

باملواصفات التاليـة :
.Société  NOETEM : التسمـيـة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
شريك  ذات  محدودة   مسؤولية 

وحيد. 

 الشركة غرض : برمجة وتصميم 
وتنفيذ ال30امج املعلوماتية، االستي3اد 

والتصدير،التجارة.
الرأس املال االوتماعي :

في  االوتماعي  الرأسمال  حدد 
عل   موزع  وهو  درهم،   500.000
5000 حصة اوتماعية من فئة 500 
درهم للواحدة، ممنوحة كلها للسيد 

سعيد تيبو :
املـقـر االوتماعي : رقم 25، عمارة أ 
إقامة ياسمين شارع القا�سي عياض، 

أكادير.
املــدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة. 
التسيـيـر : أسند التسيي3 وملدة غي3 

محددة إج  السيد سعيد تيبو .
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  اكادير  التجارية  املحكمة  

9 نون30 2022 تحت رقم  559257.
)السجل التجاري عدد : 509)5 ).
346 P

شركة  أتوليي دو رانيا
ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال قدره 500.000 درهم    
عمارة رقم )50 س الطابق ااول 
بلوك-س- اي 58 تيكنوبول فونتي 

أكادير
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
صياغة  تمت   ،2022 أكتوبر   24
ذات  لشركة  ااسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية : 
الغرض االوتماعي : 

صالون للحالقة والتجميل.
أتوليي دو رانيا    شركة    : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.
املقر االوتماعي : عمارة رقم  )50 
 58 اي  بلوك-س-  ااول  الطابق  س 

تيكنوبول فونتي أكادير.
املدة : حددت في 99 سنة.

الرأسمال والحصص االوتماعية : 
درهم   500.000 في  الرأسمال  حدد 
اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 
موزعة   ، درهم للواحدة   500 بقيمة 

كااتي : 

 رانية العمري 5000 حصة.
التسيي3 : الشركة مسي3ة من طرف 
رانية  السيدة  الوحيدة  الشريكة 
العمري ملدة غي3 محدودة ويعود لها 
كل من التوقيعين البنكي واالوتماعي.

 55 توزع حسب الفصل   : اارباح 
من القانون ااسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لد  املحكمة 
رقم  عدد  تحت  بأكادير  التجارية 
نوفم30   55 بتاريخ   119312/2022

.2022
347 P

شركة  عمراني نون
ش.م.م

برأسمال قدره 500.000 درهم    
دوار تدارت سيدي بيبي اشتوكة ايت 

باها
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بتاريخ ) نوفم30 2022، تمت صياغة 
ذات  لشركة  ااسا�سي  القانون 
وحيد   بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية : 
الغرض االوتماعي : 

وكالة لتحويل ااموال. 
نون    عمراني  شركة   : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.
تدارت  دوار   : االوتماعي  املقر 

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها.
املدة : حددت في 99 سنة.

الرأسمال والحصص االوتماعية : 
درهم   500.000 في  الرأسمال  حدد 
اوتماعية  حصة   5000 إج   مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   500 بقيمة 

كااتي : 
محمد عمراني 5000 حصة. 

من  مسي3ة  الشركة  التسيي3: 
طرف الشريك الوحيد السيد محمد 
عمراني ملدة غي3 محدودة و يعود له 
كل من التوقيعين البنكي واالوتماعي.

 55 توزع حسب الفصل   : اارباح 
من القانون ااسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لد  املحكمة 
: تحت عدد رقم   االبتدائية بانزكان  
2022/2256 بتاريخ 55 نوفم30 2022.
348 P
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PETROU-INOU
بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،2022 5 أكتوبر 
ذات  محدودة،  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :
 ،PETROU-INOU  : التسمية 

ش.م.م. 
تهدف   : اإلوتماعي  الهدف 
الشركة، إج  تحقيق ااهداف التالية :
وبيع وتخزين وتوزيع وميع  شراء 

أنواع الوقود وزيوت التشحيم.
وميع  وتوزيع  واستي3اد  تسويق 
املنتجات البت3ولية وزيوت التشحيم 

البحرية ومشتقات البت3ول.
وميع  وإدارة  وتشغيل  إنشاء 

محطات الوقود.
لسفن  التقني  والتدقيق  الخ30ة 

الصيد الساحلية والبحرية.
وزيوت  البت3ولية  املنتجات  نقل 
التشحيم ووميع البضائع سواء عن 
طريق تأوي3 واستئجار وميع وسائل 

النقل. 
إصالح وصيانة وميع أنواع اآلالت 
واملعدات املتعلقة بتشغيل محطات 

الخدمة.
معدات  وتركيب  وتوريد  تصنيع 
تزويد السفن بالوقود لسفن الصيد 
للمعايي3  وفًقا  والبحرية  الساحلية 

البحرية الدولية.
صيانة املعدات الصناعية والقيام 

بأعمال السباكة والهندسة املدنية.
املقاوالت  وميع  في  املشاركة 
والشركات ذات نفس الهدف أو التي 

قد تساعد عل  تنمينة  الشركة.
العمليات  وميع  وعموما، 
التجارية، املالية، الصناعية، املنقولة 
والعقارية املتعلقة بالهدف اإلوتماعي 
بصفة مباشرة أو بصفة غي3 مباشرة 
أو التابع لها والتي يمكن أن تساهم في 

نشاط الشركة وفي تنميتها.
عمارة  أكادير،   : االوتماعي  املقر 
 ،204 5، شقة رقم  الطابق   ،2 املنزه 

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

الحل املسبق او التمديد.

يتكون   : االوتماعي  الراسمال 
 500 مقسم اج   درهم،   50.000 من 
درهم للسهم   100,00 سهم من فئة 

الواحد.
السيد  تعيين  تم   : التسيي3 
وحيدا  مسي3ا  سعيد،  مستعين 
تأسيسيا للشركة، ملدة غي3 محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
 ،2022 نون30   55 بتاريخ  بأكادير، 

تحت رقم 559265.
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FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 0673219430

STE COD BARAJA LATINA
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بمووب عقد عرفي مؤرخ بانزكان 
النظام  وضع  تم   ،2022 نوفم30   9
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

فيما يلي :
 STE COD BARAJA  : التسمية 

 .LATINA  S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخر   وفي  املغرب  في  الغي3 

فيما يلي :
بيع املواد االكت3ونية.

مقر الشركة : بلوك 5 حي ازرو ايت 
ملول.

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

رأسمال  يبلغ   : الشركة  رأسمال 
 500000 درهم  االف  مائة  الشركة 
مائة  ذات  حصة  الف  إج   مقسم 
500 درهم كقيمة للحصة الواحدة،  
كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء : 
السيد  بن�سى محمد 5000 حصة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 5) دون30 .
السيد   الشركة  يسي3   : التسيي3 

بن�سى محمد ملدة غي3 محدودة.

كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكان  
2022 تحت عدد  نوفم30   55 بتاريخ  

.2279
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FIDUCIAIRE TEMSIA

STE ABIDAL TRANS-
FERT  S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة

باوالد  بمووب عقد عرفي مؤرخ 
تم   ،2022 نوفم30  فاتح  تايمة 
دات  لشركة  ااسا�سي  النظام  وضع 
تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي :
 STE ABIDAL  : التسمية 

. TRANSFERT  S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخر   وفي  املغرب  في  الغي3 

فيما يلي :
تحويل االموال.

يوود مقر الشركة   : مقر الشركة 
بشارع محمد الخامس حي رابحة  رقم 

02 أوالد تايمة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال  يبلغ   : الشركة  رأسمال 
إج   درهم مقسم   500.000 الشركة 
5000 حصة ذات 500 درهم كقيمة 
ومدفوعة  الواحدة،مكتتبة  لحصة 
القيمة كليا ومخصصة للشركاء اآلتي 
السيدة ابدال لطيفة  500 حصة.

 500 الهادي  عبد  ابدال  السيد 
حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
وتنتهي في 5) دون30 .

السيدة  الشركة  يسي3   : التسيي3 
ابدال لطيفة  ملدة غي3 محدودة.

القانوني لدي كتابة  تم اإليداع   
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
  ،2022 نوفم30   9 بتاريخ  بتارودانت  

تحت عدد 9)7.
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حسابات ادميم ش.م.م

معتمد من طرف الدولة

6)) شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف   0528240004  الفاكس 

0528249256

TIMEDAS SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة وذات الشريك الوحيد 

بمووب عقد عرفي محرر بتاريخ 

القانون  وضع  ثم   2022 نون30   4

محدودة  شركة  لتأسيس  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية : 

 TIMEDAS شركة   : التسمية 

.SERVICES

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة   500.000 الشركة في 

بقيمة  اوتماعية  حصة   5000 إج  

في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   500

ملكية السيد محمد تغوال. 

حي   07 بلوك   : الشركة   مقر 

الخزانت املزار ايت ملول.

منعش عقاري،   : نشاط الشركة 

االشغال املختلفة او البناء، نيكــوص.         

محمد  السيد  عين   : التسيي3 

تغوال كمسي3 وحيد للشركة ملدة غي3 

محدودة.

: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

الوحيد للمسي3 السيد محمد تغوال.

: من فاتح يناير إج   السنة املالية  

5) ديسم30.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبتدائية إلنزكان 

رقم  تحت   ،2022 نوفم30   50 يوم 

التجاري  السجل  ورقم   224(

.27((7
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SOCIETE IDYA’SUN
  SARL

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

حررت  بأكادير   2022 27 سبتم30 

املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتاجي :

  IDYA’SUN شركة    : االسم 

.SARL

الهدف : تشغيل املناطق الزراعية 

واالستي3اد والتصدير.

الدور   4 شقة   : االوتماعي  املقر 

دار سعادة ادرار   24 الخامس عمارة 

اكادير.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االوتماعي  الرأسمال 

إج   مقسم  درهم   500.000 مبلغ 

درهم   500 فئة  من  حصة   5.000

للواحدة موزعة كالتاجي :

بمبلغ  حصة   500 كريم  إيدر 

50.000 درهم.

بمبلغ  حصة   500 امي3  ياسين 

50.000 درهم.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  دون30   (5 في  وتنتهي  يناير 

سنة ما عدا السنة املالية االوج  التي 

اج  غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

5) دون30. 

الشركة  بتسيي3  يقوم   : التسيي3 

وملدة غي3 محدودة السيد إيدر كريم و 

السيد ياسين امي3.

اارباح :  يتم اقتطاع 5 % لتكوين 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 

وديد  من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اووزئيا.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

نوفم30   7 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2022، رقم 559576.
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10V MEDIA
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 10V MEDIA للشركة    التأسي�سي  
درهم،   500.000 رأسمالها     SARL

للشركة  االوتماعي  باملقر  املنعقد 
قرر   ،2022 أغسطس   57 بتاريخ  

الشركاء مايلي :

 09 رقم  مكتب   : الشركة  مقر 

تجزئة  ب  الكائن  الثالث  بالطابق 
الساشا )0 رقم 05 ايت ملول.

 500.000 في  حدد   : املال  رأس 

درهم مقسومة إج   5000 حصة من 

وموزعة  الواحدة  درهم   500 فئة 

كتاجي :

اركي رضوان 500 حصة.

 500 يوسف  العلوي  املتوكل 

حصة.

املوضوع : من أهداف الشركة : 

وكالة االتصال والتسويق الرقمي.

التسيي3 : يعت30 اركي رضوان مسي3ا 

ملدة   50 V MEDIA-SARL للشركة 

غي3 محدودة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لد  

انزكان  بمدينة  االبتدائية  املحكمة 

رقم    تحت   ،2022 أكتوبر   6 بتاريخ 

.5967

السجل التجاري رقم )2708.
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 ECOLODGE GREEN

SUNSET
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   ،2022 أكتوبر  فاتح 

 ECOLODGE GREEN شركة 

SUNSET.ش.م.م. 

هدفها :

التسيي3 الفندقي. 

 التسيي3 العقاري. 

شارع   05 رقم  العنوان شارع 

ستوكهولم املدينة الجديدة اكادير.

رأسمالها : 500.000 درهم موزعة 
حصة  كل  قيمة  حصة   5000 إج  

500درهم.
تم تعيين السيد ياسين غنموني   

املسي3 للشركة ملدة غي3 محدودة . 
99 سنة  املدة : مدة عمر الشركة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم   اإليضاحي  التجاري  السجل 

.5(5(9
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم30   50 بتاريخ   بأكادير  التجارية 

2022،  تحت رقم )55924.
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STE FOUNTEX
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   تأسيس  تم   2022 6 أكتوبر 
ذات املسؤولية املحدودة، وخاصياتها  

كالتاجي :
التسمية: شركة فونتيكس.  

)5 الطابق  املقر االوتماعي :  رقم 
شارع  مامونية  العرض  صاالت   4

حسن بونعماني حي الداخلة أكادير.
تصدير   : االوتماعي  الهدف 
واستي3اد منتجات النسيج و املالبس.

مبلغ   في  حدد  الشركة:   رأسمال 
 5000 درهم مقسمة عل     500000

حصة من فئة 500 درهم للواحدة.
تسي3 الشركة:  يتم تسيي3 الشركة  
سيدي  اشكي3يد  السيد  طرف  من 

محمد سالم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط  
2022  تحت  50 نون30  بأكادير بتاريخ 
رقم 4489 سجل تجاري رقم 7)5)5.
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بالوس
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   .2022 4 نوفم30 
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :
الـتـسـميـــة : بالوس.

شركة ذات املسؤولية    : الشكل  
املحدودة الشريك الوحيد.

الـمـوضــــوع :  تسويق وتوزيع وميع 
؛  التجميل  مستحضرات  منتجات 

العطور والصابون.
استي3اد وتصدير.       

تجارة.
الـمـقر االوـتـماعــي : الطابق االول، 
إقامة حدائق   ،55 عمارة   ،2 الشقة 

اكادير، اكادير 
سنة ابتداء    99  : مــــــدة الشركــــــة 

من يوم تأسيسها.  
 500.000  : الشركـــة  رأسمـــال 
حصة من   5000 درهم مقسم عل  
500 درهم  كلها  للسيد بلعوس  فئة 

بالل.   
 %5 نسبة  اقتطاع  يتم   : ااربـاح 
من اارباح  لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير .
الشريك الوحيد. 

من  الشركة  تسي3   : الـتسـيـيــــر 
كل  مع  بالل.  بلعوس  السيد:  طرف 

صالحيات االمضاء.  
السنـــة االوتمـاعيـة : من فاتح يناير 

إج  5) دونبـــــر.
لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  باكادير  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،2022 55 نوفم30 

.559(0(
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ISANVT
 SARL 

تأسيس شركة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
57 اكتوبر 2022 تقرر تأسيس شركة 

باملواصفات اآلتية :
.ISANVT- SARL  : التسمية

املسؤولية  شركة   : الشكل 
املحدودة.

العمارة   25 رقم   : املقر االوتماعي 
55 افولكي 2 الحي املحمدي اكادير.

رأس املال : 500.000 درهم.
السيد فريد أوالدعلي   : املسي3ون 
 Jérémie NGUYEN VAN TINH

والسيد. 
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من فاتح يناير اج    : السنة املالية 

5) دون30.

الضبط  كاتب  لد   اإليداع  ثم 

بتاريخ  باكادير  التجارية  للمحكمة 

9 نوفم30 2022، رقم 559228.
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M.C EL JARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها االوتماعي : دوار درايد سيدي 

بيبي شتوكة ايت باها انزكان

RC 27379

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بإنزكان في  4 نون30 2022 ثم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  الوحيدذات  الشريك 

اآلتية :

.M.C EL JARI : التسمية

 TRANSFERT  : الهدف 

 D’ARGENT – INTERMEDIATION

FINANCIEREز

املقر االوتماعي : دوار درايد سيدي 

بيبي شتوكة ايت باها.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

درهم   500.000  : الرأسمال 

مقسم إج  5000 حصة من فئة 500 

درهم.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير إج  5) دون30 من كل سنة.

من   55 الفصل  بمقت�سى 

القانون ااسا�سي للشركة تم تعيين 

كمسي3للشركة  وليد  السيدالجاري 

ملدة غي3 محدودة.

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

تحت   ،2022 نون30   55 يوم  بإنزكان 

عدد2287.
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STE  ROMAGRI
SARL AU 

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
تم وضع القانون   ،2022 55 أكتوبر 
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :
  STE  ROMAGRI  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 .SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل  

املحدودة ذات الشريك الواحد  .
اعمال  في  مقاول   : الـمـوضـــــوع 

البناء و االشغال العمومية.          
تجزئة عصام  الـمـقر االوـتـماعــي : 

صوفيا رقم 592 العيون.
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

     : الشركـــة   رأسمـــال 
5.500.000 درهم.

السيد السعيدي عبد   : الـتسـيـيــر 
.N231410 هللا  رقم البطاقة الوطنية
فاتح  من   : االوتمـاعيـة  السنة  

يناير إج  5) دون30.
لقد تم التسجيل القانوني لدئ   
في  بالعيون  االبتدائية  املحكمة 
رقم667)4    تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 7 نوفم30 2022.
360 P

GREEN FRUIT  شركة
SARL AU  

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،2022 أكتوبر   25 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
التسمية :GREEN FRUIT ش م م.
الشركة:500.000 درهم  رأسمال 
 500 بقيمة  5000حصة  اج   مقسم 

درهم لكل حصة مملوكة ل :
محمد ازيكي : ب 5000 حصة.

دوار   5 الطابق   : املقر االوتماعي 
امجاض انشادن اشتوكة ايت باها.

االستغالل   : أالوتماعي  الهدف 
الفالحي.

التسيي3 : تسيي3 الشركة من طرف 
الوطنية البطاقة  رقم  ازيكي  محمد 

.JB464491
تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لد  املحكمةاالبتدائية بانزكان تحت 

رقم 2282  بتاريخ 55 نوفم30 2022.
361 P

 HANYNY MONTAGE شركة
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،2022 2 نوفم30  في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
 HANYNY  : التسمية 

MONTAGE  ش م م.
 500.000  : رأسمال الشركة  
5000حصة بقيمة  درهم مقسم اج  

500 درهم لكل حصة مملوكة ل :
عزوز حنيني: ب5000 حصة.

بوعالكة  دوار   : االوتماعي  املقر 
بيوكر  اشتوكة ايت باها.

الهدف أالوتماعي : تجميع وتركيب 
البيوت البالستيكية الفالحية.

التسيي3 : تسيي3 الشركة من طرف 
الوطنية  البطاقة  عزوزرقم  حنيني 

.N120628
تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لد  املحكمةاالبتدائية بانزكان تحت 

رقم )228  بتاريخ 55 نوفم30 2022.
362 P

STE SANT OKI CASH
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االوتماعي : السوق االسبوعي 
وماعة تافنكولت اوالد برحيل 

عمالة تارودانت
بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  اكتوبر2022   58
ذات  لشركة  ااسا�سي  القانون 
 SANT OKI « املحدودة  املسؤولية 

CASH»  باملميزات التالية :
الشركاء :

مغربية،  مساعد،  السيدةمينة 
الحاملة   ،50.05.5994 مزدادة سنة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
اورير  بحي  الساكنة   JC540314

اولوز- تارودانت.
السيدة نزهة ايد العربي, مغربية، 
الحاملة   ،57.08.5989 مزدادة سنة 
رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ايت  بدوار  الساكنة   JC475970

السايح سيدي وعزيز-  تارودانت.
املوضوع :

تحويل ااموال.
التحادث.

صرف االموال.
 SANT «التسمية :  شركة  .ذ. م.م

.OKI CASH«  S.A.R.L
املقر االوتماعي : السوق االسبوعي 
وماعة تافنكولت اوالد برحيل عمالة 

تارودانت.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة   500.000 الشركة ب 
درهم   500 فئة  من  إج 5000حصة 

كتاجي :
حصة   500 السيدةمينة مساعد 

اوتماعية.
 500 العربي  ايد  نزهة  السيدة 

حصة اوتماعية.
املجموع : 5000 حصة اوتماعية.
مساعد  مينة  السيدة   : التسيي3 
تلزمها  والتي  للشركة  مسي3ة  عينت 

بتوقيعها املنفرد ملدة غي3 محددة.
من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 5) دون30 من كل 

سنة.
اارباح : توزع اارباح الصافية بعد 
عل   القانوني  لالحتياط   %5 خصم 
الشركة  في  حسب حصتهم  الشركاء 
أو تنقل من وديد إج  السنة املوالية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لد   الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 
2022 تحث رقم السجل  نوفم30   54

التجاري 9569.
363 P
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 Société “IZEN

 NTIMOZGHA
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر اإلوتماعي :الحي االداري اوالد 

برحيل -عمالة تارودانت

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
القانون  تم وضع   2022 أكتوبر   04

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

 IZEN NTIMOZGHA املحدودة 

باملميزات التالية:

-1الشركاء:

مزداد  -السيد عزيز الزقي مغربي, 

سنة 5 أكتوبر5990،الحامل لبطاقة 

 PB151204 رقم  الوطنية  التعريف 

والل  ايت  تنومريت  بدوار  الساكن 
زاكورة.

-2املوضوع :

تتخذالشركة كموضوع لها اآلتي :

- أشغال حفر اآلبار .

الفالحية  الضيعات  -تجهيز 
واملجاالت الزراعية :الحدائق الحقول 

الطرق ) مقاول الغرس والصيانة).

م.م  .ذ.  شركة     : التسمية    3-

.IZEN NTIMOZGHA  S.A.R.L
الحي اإلداري    : املقراإلوتماعي   4-

أوالد برحيل -عمالة تارودانت.

سنة  وتسعون  تسعة  -5املدة: 

من تاريخ تسجيل الشركة في  ابتداء 

السجل التجاري.
-6رأسمال الشركة : حدد رأسمال 

درهم   500.000.00 ب  الشركة 

 500 مقسمةإج 5000حصة من فئة 

درهم موزعة كالتاجي:

5000حصة  الزقي  عزيز  -السيد 

اوتماعية.

املجموع : 5000 حصة إوتماعية.

-7التسيي3: السيد عزيز الزقي عين 

مسي3 للشركة ويلزمه بتوقيعه املنفرد 

ملدة غي3 محددة.

-8السنة اإلوتماعية :  تبتدئ من 

5) ديسم30 من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.

توزع اارباح الصافية   : -9اارباح 

لإلحتياط  املائة  في   5 خصم  بعد 

القانوني عل  الشركاء حسب حصتهم 

إج   وديد  من  تنقل  أو  الشركة  في 

السنة املوالية.

10-  اإليداع القانوني : تم اإليداع 

لد   الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة اإلبتدائية بتارودانت بتاريخ  

2022 تحت رقم السجل  أكتوبر   24

التجاري 9509.

364 P

  STE MORPRESSA
SARL AU

 تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم  أكتوبر2022   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

تحمل  واحد  شريك  من  املحدودة 

الخصائص التالية:

 MORPRESSA -الـتـسـميـــــــــــــــة : 

.SARL AU

املسؤولية  ذات  -الشكل:الشركة 

املحدودة من شريك واحد.

-الـمـوضـــــوع  :

  التواصل واإلعالم.

 التسويق الرقمي.

 تكوين منهي.

:الطابق االول  -الـمـقر اإلوـتـماعــي 

الدين أوالد  حي كمال  الوفاء  عمارة 

تايمة.

-مــــــدة الشركــــــة : 99  سنة. 

الف  مئة  الشركـــة:  -رأسمـــال 

درهم. 

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر: مصطفى اقساس.

لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تارودانت تحت رقم 750 بتاريخ : 54 

التجاري  رقم سجلها   2022 نوفم30 

هو:9575.

365 P

FAB COMPTA

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

Déclarations fiscales  TVA , IS, IR

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

 Traitement des salaires (Gestion de paie,

(CNSS

  STE ALL DOWING
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

يوم  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

55ماي2059 تم تأسيس شركة تحت 

 STE ALL DOWING  SARL  : اسم 

AU تحمل املواصفات التالية :

5.ااهداف :

  مقاول في أشغال البناء. 
 500.000   : 2.رأسمال الشركة  

العربي   : السيد  ملك  في  درهم 

االعالوت.

).املقر اإلوتماعي : حي النور زاوية 

البور اولوز تارودانت.

تم اإليداع   : القانوني   4.اإليداع 

الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 

بتارودانت  اإلبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم 4)4 بتاريخ 28 ماي 2059 

لنفس  التجاري  بالسجل  وسجلت 

 : املحكمة  وبنفس التاريخ تحت رقم 

.6569

366 P

 STE. DOUBLALI CASH
 SARL

رأس مالها : 500.000.00 درهم

املقر اإلوتماعي : رقم 582 شارع 

محمد الخامس  سبت  الكردان 

اوالد تايمة

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  -1بمقت�سى 

إحداث  تم  نوفم202230،   2 بتاريخ 

ذات  للشركة  ااسا�سي  القانون 

خصائصها  املحدودة،  املسؤولية 

كالتاجي :

 .DOUBLALI  CASH   :التسمية-
-املقر اإلوتماعي   :  رقم 582 شارع 
محمد الخامس  سبت  الكردان أوالد 

تايمة.                     
-الهدف اإلوتماعي : 

تحويل ااموال.
املختلفة  ااشغال  في  مقاول 

والبناء. 
   : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
500.000.00 درهم مجزء عل  5000 
500  درهم  للحصة  حصة من فئة  

للواحدة كلها مكتتبة  كالتاجي :
  2500: لحسن  دوبالجي  السيد 

حصة ، أي 250.000.00  درهم.  
  2500 اسماء:  زاعزي    السيدة  

حصة ،  أي 250.000.00  درهم.
املجموع:       5000    حصة ، أي 

500.000.00  درهم.
دوبالجي  السيد  تعيين   : -التسيي3 
غي3  ملدة  للشركة  كمسي3  لحسن 

محدودة.
: من فاتح يناير إج   -السنة املالية 

5) ديسم30.
-املدة : 99 سنة.

لد   القانوني  اإليداع  تم  2-لقد 
املحكمة اإلبتدائية  بتارودانت بتاريخ  
 -  745 رقم  تحت   2022 نوفم30   9

السجل التجاري: 9565.
367 P

 SERVICES AMONET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي: بمعصرة 
السمسار وامع الكبي3 زنقة رقم -10 

000)8 تارودانت املغرب
رقم التقييد في السجل 

التجاري:)956
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 فاتح نون30 
مسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

SERVICES AMONET.غرض 

الشركة بإيجاز :

- مستشار الهجرة والسياحة.

 -  حجز تذاكر الفنادق والطائرة.

 - خدمة التسويق اإللكت3وني ع30 

اإلنت3نت.

معصرة   : عنوان املقر اإلوتماعي 
السمسار وامع الكبي3 زنقة  رقم -10 

000)8 تارودانت املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5000 الحسين:   اموش  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ااسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

- السيد اموش الحسين عنوانه  : 

عمارة اموش رقم الدار 0) شارع 20 

غشت  تارودانت.

والعائلية  الشخصية  -ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:

  : السيد اموش الحسين عنوانه   -

عمارة اموش رقم 0) شارع 20 غشت  

تارودانت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  -تم 

 50 بتاريخ  بتارودانت  اإلبتدائية 

نوفم202230 تحت رقم 742.

368 P

  RODANA COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 C وعنوان مقرها اإلوتماعي : بلوك
رقم 95 حي املوظفين ايت ايعزة - 

000)8 تارودانت املغرب
رقم التقييد في السجل 

التجاري:7689

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

ماي2025 تم إعداد القانون ااسا�سي 

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها:  بمختصر  اإلقتضاء 

.RODANA COSMETIQUE
غرض الشركة بإيجاز:

-إنتاج منتجات التجميل.
-تسويق املنتجات التجميلية.

-استي3اد وتصدير.
بلوك   : اإلوتماعي  املقر  عنوان 
 - 95 حي املوظفين ايت ايعزة  رقم   C

000)8 تارودانت املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5000 بوغالب:   إلهام  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ااسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانها:    بوغالب  الهام  السيدة 
حي املوظفين ايت   95 بلوك س رقم 

ايعزة- تارودانت.
والعائلية  الشخصية  -ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانها   بوغالب  الهام  السيدة 
حي املوظفين ايت   95 بلوك س رقم 

ايعزة- تارودانت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتارودانت بتاريخ  )0 ماي 

2025 تحت رقم 85).
369 P

 STE EL MOUALI SERVICE
 Société à Responsabilité Limitée

A.U
Au Capital de: 100.000,00 Dhs
 Siège Social est fixé à :HAY

 SAADIENNE BLOC D NR 01
GUELMIM

ICE : 003184133000091
تـــأسيــس شركة

 28 5)بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ، أكتوبر2022 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :

 EL MOUALI  : التسمية  
     .SERVICE

حي السعديين   : املقر اإلوتماعي  
بلوك د رقم 05 كلميم.

درهم   500.000.00 الرأسمـــــــــــــال: 
فئة  من  حصة   5000 عل   مقسمة 

500 درهم.
الهـــــــــــــــــدف:

أعمال أو إنشاءات متنوعة.
السيد     الوحيد:  الشــــــــــــــريك 

بوومعة املواجي 5000 حصة.
املسي3 القانوني  :  السيد  بوومعة 

املواجي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم30   8 بتاريخ   كلميم  اإلبتدائية 

2022  تحت رقم  422/2022.
370 P

 STE. H&N CARGO    
 DELIVERY

  SARL 
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
 8 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   2022
املسؤولية تحمل الخصائص التالية 

 STEشركة اسم  -1التسمية: 
.     H&N CARGO DELIVERY SARL
تحدد   : الشركة  رأسمال   2-
 100.000,00 في  الشركة  رأسمال 
5000 حصة بقيمة  درهم مقسم اج  
درهم لكل حصة مملوكة كما   500

يلي:
نفضال عبدالعاجي  -السيد 

JK15388 : 500 حصة.  
 H59785: -السيد حميد نفضال 

500 حصة . 
املقر  تحدد   : املقر اإلوتماعي   3-

اإلوتماعي للشركة في العنوان:
الدراركة   64 تجزئة السعادة رقم 

اكادير.
تعمل  اإلوتماعي:  الهدف   4-
البضائع  نقل  مجال  في  الشركة 

لصالح الغي3.

تحدد تسيي3 الشركة  التسيي3:   5-

من طرف السيد عبدالعاجي نفضال 
غي3  ملدة   JK15388 ب.وت.  رقم 

محددة كما تم تعيين السيد حميد 

نفضال H59785 ك مسي3 بالنيابة.

القانوني  امللف  ايداع  تم   6-

باكادير  التجارية  املحكمة  للشركة 

 52 08)559بتاريخ  رقم  تحت 

نوفم202230 .

371 P

ELMOUDDEN CASH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
العام  الجمع  محضر  عل   بناء 

فاتح  بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 

ذات  شركة  تأسست  نوفم202230 

املسؤولية املحدودة لشريك الوحيد 

باإلعتبارات التالية : 

 ELMOUDDEN  اإلسم : شركة  -

املحدودة  املسؤولية  ذات    CASH

لشريك الوحيد.
مكرر شارع    28 رقم   : العنوان   -

ابن سينا سيدي افني.

  -الهدف : 

  -تحويل ااموال.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  التجارية،  السياحية، 

واإلقتصادية التي من شأنها أن تنمي 

وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

وتسعون سنة  تسعة    : املدة    -

)99سنة).
الشركة  رأسمال   : املــال  رأس   -

درهم    500.000 هو مائة ألف درهم 

مقسمة إج  ألف 5000 حصة بقيمة 

مائة )500) درهم لكل حصة.

املدن  محمد  السيد   التسيي3:   -

مسي3ا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بكلميم 

تحت رقم   نوفم202230   55  : بتاريخ 

 .4(6

372 P
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 STE ALLIANCE INVEST

   IMMO
تأسيس شركة

 ذات مسؤولية محدودة شريك 

الوحيد 

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  5

نوفم202230  فاتح  بتاريخ  اكادير  في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة شريك الوحيد لها املميزات 

التالية:

  ALLIANCE  INVEST   : التسمية

IMMO   ش.م.م ش. و.        

الهدف :

– وكالة عقارية  .  
 26 ) رقم  : زنقة   املقر اإلوتماعي 

بلوك 29 الحي املحمدي  اكادير. 

التسيي3:

 –السيد سفيان بيجمان ملدة غي3 

محدودة.

 500.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.  

لد   القانوني  اإليداع  تم   2-

 54 املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

 559270 رقم  تحت  نوفم202230 

سجل تجاري رقم 565)5.

373 P

STE.MISTERCLOSER 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
أكتوبر  في)  املؤرخ  للعقد  طبقا   

ذات  شركة  تأسيس  تم   2022

بالخصائص  محدودة     املسؤولية  

التالية :  

. MISTERCLOSER  : االتسمية

الهدف :

مرتبطة  وخدمات   استشارات   

باإلستقبال واإلرشاد.

      50000.00   : رأسمال املجموعة  

درهم.

الرحمان  عبد  السيد  املسي3:  

بحمان.

لد   موطن  اإلوتماعي:   املقر 
بشارع    KLMF CONSEILS شركة 
 – املامونية  -إقامة  بونعماني  حسن 
املكتب رقم 25 – الطابق الثاني – حي 

الداخلة – اكادير.
املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
اكادير  تحت رقم  559280   بتاريخ 

54 نوفم30 2022 .
374 P

 NAJIB TOUTS 
 CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX
 DEVELOPPEMENT

 SARL
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بأڴادير   2022 أكتوبر   24
ذات  للشركة  ااسا�سي  القانون 
وحيد لشريك  املحدودة  املسؤولية 

 NAJIB TOUTS CONSTRUCTION
 ET TRAVAUX DEVELOPPEMENT

SARL ذات املميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل   /5

مسؤولية محدودة.
 NAJIB: الشركة  2/تسمية 
 TOUTS CONSTRUCTION ET
 TRAVAUX DEVELOPPEMENT

. SARL
)/ غرض الشركة:

مقاولة في أعمال مختلفة.
حي   : للشركة  اإلوتـمـاعي  4/املقـر 

اكروفلوس اورير اكادير.
سنة   99 في  محـددة   : 5/املدة 
النهـائي تأسيسهـا  تاريخ  من   ابتـداء 
مـا عـدا اإلنحالل املسبق أو التمـديـد.

في  محدد    : الشركة  6/رأسمال 
درهم مقسم اج     500.000.00 مبلـغ 
 500 حصة إوتماعية بقيمة   5000

درهم للحصة.
7/ الشركاء:

السيد  درهم:   500.000.00  -
ايت  حي  ب  القاطن  وسيم  افراد 

سوال تمراغت اورير اكادير.

تعيين  تم  القانوني:  8/املسي3 
غي3  وملدة  للشركة  وحيد  كمسي3 

محدودة:
ب  القاطن  وسيم  افراد  -السيد 
حي ايت سوال تمراغت اورير اكادير.

تـم اإليـداع  9/اإليـداع القـانــونــي:  
لــد   الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
 55 املحكـمـة التجارية بأڭادير بتـاريخ 

نوفم202230  تحت رقم 559257  .
السجل  في  التقيد  رقم   /50
السجل  في  التسجيل  :تم  التجاري 
بأڭادير  التجارية  للمحكمة  التجاري 

تحت رقم 555)5.
375 P 

  STE.Daily up
  SARL AU

RC : 53527      
ICE :003171519000005

      تـأسـيـس شــركة                              
بتاريخ   عرفي   عقد  بمقت�سى   
تم وضع القانون  فاتح نوفم202230 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
تحمل  واحد  بشريك  املحدودة  

الخصائص التالية:
 Daily up  S.A.R.L :   الـتـسـميـــــــــــــــة-

.AU
محدودة  شركة   : -الشكل 

املسؤولية بشريك واحد
التكوين   : -الـمـوضـــــوع 

واالستشارات.   
مكتب   : اإلوـتـماعــي     -الـمـقر 
رواق  الرابع,  )5,الطابق  رقم 
حي  بونعماني  حسن  املامونية,شارع 

الداخلة اكادير.
- مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

        : الشركـــة  -رأسمـــال 
500000درهم  . 

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر:   السيدة حانة عاتق.
لد   القانوني  اإليداع  تم  -لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بأكادير تحت رقم 7)5592 بتاريخ 50 
التجاري  سجلها  رقم   نوفم202230 

هو:527)5  .
376 P

TAMALOUTE CAFE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بتاريخ      املؤرخ  العقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة    سبتم202230   50
TAMALOUTE CAFE   الكائن  مقرها 
حي   298 رقم   K ببلوك  االوتماعي 

الهد  أكادير. 
النشاط : مقهى ومطعم.

مبلغ  في  الشركة  مال  رأس  حدد 
 5  000 500.000 درهم مقسمة إج   
درهم   500 بقيمة  إوتماعية  حصة 

للحصة .
السيد  طرف  من  الشركة  تسي3: 

أحمد كبوري.
مدة الشركة: 99سنة.

 وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 559562 التجارية بأكادير تحت رقم 

بتاريخ 7 نوفم202230 .
377 P

    STE.UNIVERS CATRING
اقامة  رزق شقة  52 أ الطابق الثاني 

طريق تيزنيت ايت ملول
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
تم  أغسطس2020،   25 بتاريخ 
املسؤولية   محدودة  شركة  تأسيس 

صفاتها   كما يلي :  
      .UNIVERS CATRING:  التسمية
أساسا  الشركة  تهدف  الهــدف:  

إج :
5 -مطعم .

2 - أشغال مختلفة.
) - إستي3اد وتصدير.

وعموما وميع العمليات التجارية 
الصناعية املالية والعقارية املتعلقة 
اانشطة  وكل  املذكورة  باانشطة 
شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف اإلوتماعي.
املقر اإلوتماعي: إقامة  رزق شقة  
52 أ الطابق الثاني طريق تيزنيت ايت 

ملول.
من تاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسبق.
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الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة  
إج   مقسم   درهم    100.000,00 في 

5000 حصة .
خالوقي                       الحميد  عبد  -السيد 

5000 حصة.
الحميد  عبد  السيد   : التسيي3 
خالوقي مسي3 للشركة  وذلك ملدة غي3 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية 

نوفم202230 تحت رقم 2286.
378 P

 ABBACHI TRAVAUX
 Société à responsabilité limitée

 d’associé unique
Au capital de: 100 000,00 DH
 Siège social : BLOC 13 N125

HBC ENNAHDA AGADIR
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمووب   -  5
تم تأسيس  سبتم202230   52 بتاريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات املميزات التالية :
  ABBACHI TRAVAUX  :التسمية-
ش.م.م ذات شريك واحد.                                       
لحساب  البضائع  نقل  -الهدف: 

الغي3.
رقم  بلوك)5    : اإلوتماعي  املقر 

525 ش ب س حي النهضة اكادير.
   : اإلوتماعي   املال  -رأس 
إج    مجزأ  500000.00درهم 
درهم   500 فئة  من  5000حصة 
للسيد  كلها  تروع  الواحدة  للحصة 

ابراهيم الفالحي.
السيد  الشركة  يسي3  -التسيي3: 
اإلمضاء  وتخويله  الفالحي  ابراهيم 

املنفرد ملدة غي3 محدودة.
تبتدئ   : اإلوتماعية   -السنة 
يناير  فاتح  من  اإلوتماعية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسم30 من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لد   الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة التجارية بأكادير تحت رقم 
رقم  التجاري  والسجل     559556

)45)5  بتاريخ 7 نوفم202230.
379 P

   STE  AGNI FISCALITE
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 

تأسيس  تم  أغسطس2052   7 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها:

   .   AGNI FISCALITE: التسمية

النشاط :

املحاسبة. 

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية وحيدة .

الرأسمال : 50000 درهم مقسمة 

اج  500 حصة من فئة 500 درهم. 

املسي3 : السيد بن عمار الحسان.

الشيكات  وميع   : التوقيع 

بالتوقيع  سارية  تكون  والكمبياالت 

الفريد للسيد الحسان بن عمار.

 54 :بلوك د رقم  املقر اإلوتماعي 

حي الزيتون تكوين اكادير.

املدة: 99 سنة.

السنة  تبدأ  اإلوتماعية:  السنة 

اإلوتماعية في ااول من يناير وتنتهي 

السنة  وستشمل  ديسم30،   (5 في 

النهائي  تأسيس  وقت  ااوج   املالية 

للشركة حتى 5) ديسم30 2052

بمصلحة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
رقم   2052 مارس     8 باكاديرفي 

اإليداع   7772) .

380 P

مكتب التسيي3 ، اإلعالميات واملحاسبة

 كاويسكو 

رقم 05 تجزئة امنية عمارة بيشا  تيزنيت 85000

STE. RUBY JEWEL
 RUBY  إعالن بتأسيس شركة

JEWEL  ش.م.م. 
وبمووب  يوليو2022   22 بتاريخ  

تأسست   ، عدد5702  عرفي  عقد 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت 

اسم  RUBY JEWEL  ش.م.م هدفها 

كالتاجي:

 FABRICANT BIJOUTIER-
.AYANT ATELIER ET MAGASIN

مكرر   05 رقم   : العنوان التجاري 
زنقة بويغد اداكفا تيزنيت .   

درهم    500.000.00  : رأس مالـــها  
) مائة ألف درهم ) موزعة إج  5000 
 100,00 حصة)  كل  قيمة  حصة  

درهم ) مائة درهم.
السيد  تعيين  تم  الشركة:  تسيي3 
محسن بولحية كمسي3 وحيد للشركة 
كامل  إعطائه  مع  محدودة  غي3  ملدة 
الصالحيات حسب القانون ااسا�سي 

للشركة. 
 99 مدة عمر الشركة   : املـــــدة    
تاريخ  من   ( سنة  وتسعون  تسعة   (

تأسيسها النهائي .
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضبط لد  
املحكمة اإلبتدائية بتيزنيت عدد 5)2  

بتاريخ  26 يوليو2022.
381 P

STE   ZAABOUL BÂT
SARL AU

تـأسـيـس شــركة                  
بمقت�سى عقد عرفي  بتاريخ     59 
القانون  وضع  تم  أكتوبر2022 
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
 STE   ZAABOUL  : -الـتـسـميـــــــــــــــة 

.BÂT   SARL AU
-الشكل:    شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الواحد  .
-الـمـوضـــــوع : 

   مقاول في أعمال البناء.
مشروع   : اإلوـتـماعــي  -الـمـقر 
مدينة الوفاق بلوك د رقم 5054  05 

العيون.
-مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة.

 2.000.000  : الشركـــة  -رأسمـــال 
درهم.

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر: السيد زعبول حسن  
.JC14171 رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : اإلوتمـاعيـة  -السنة  
يناير إج  5) ديسم30 في نفس السنة .

-لقد تم التسجيل القانوني لد  
في  بالعيون   اإلبتدائية  املحكمة 
رقم457)4      تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 59 أكتوبر 2022.
382 P

مكتب حسابات شحودي
زنقة 7 بلوك 5 رقم 98 شارع املقاومة بايت 

ملول، 86550، بايت ملول املغرب

  SOCIETE TISKTE TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : كراج 
بدوار درايد وماعة سيدي بيبي - 

شتوكة ايت باها. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

: 27((5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نوفم30   02 في   املؤرخ 
إعداد القانون ااسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة. 
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها:
   SOCIETE TISKTE TRAVAUX

.SARL
غرض الشركة بإيجاز:

5 -أعمال أو إنشاءات متنوعة.
2 -تأوي3 معدات وآالت النقل.

) - بيع مواد البناء.
عنوان املقر اإلوتماعي:كراج بدوار 

درايد وماعة سيدي بيبي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
منصور  ايت  العزيز  عبد  السيد 
درهم   500 بقيمة   2500حصة 

للحصة.
منصور  ايت  محمد  السيد 
درهم   500 بقيمة  2500حصة 

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد عبد العزيز ايت منصور.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9 بتاريخ  بانزكان   اإلبتدائية 

نوفم202230  تحت رقم7)22 .
383 P

 La SOCIETE MULTI-
SERVICES ASSAKR A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك واحد

 ذات رأسمال: 500.000.00
مقرها اإلوتماعي: الشقة في الطابق 

ااول، رقم 54 تجزئة كمال حي 
املرس الدشي3ة الجهادية، إنزكان.
السجل التجاري رقم : 55)27 

إنزكان
املوقع  ااسا�سي  إطارالقانون  في 
يوم 5) أكتوبر2022 تم تقرير مايلي:

 La SOCIETE شركة   -التسمية:  
.MULTI SERVICES ASSAKR AU

-النشاط املزاول:
واملراقبة.  الحراسة  االنظافة،   

نقل ااشخاص أو البضائع.
 تاور.

في  تحديده  تم  املال:  رأس   -
500.000.00 درهم مقسمة عل  500 

حصة ب 5000 درهم لكل حصة.
بالسجل  مسجلة  الشركة 
ملدينة  التجارية  للمحكمة  التجاري 
 50 بتاريخ   27(55 إنزكان تحت رقم: 

نوفم202230.
384 P

مكتب التسيي3، اإلعالميات واملحاسبة 
كاويسكو 

رقم 05 عمارة بيشا تجزئة أمنية تيزنيت 85000

 STE. ZEHAR ART BEAUTE  
ش.م.م.

تصفية شركة
بتاريخ 25 يناير 2020 عقد الجمع 
اإلوتماع  محضر  اإلستثنائي  العام 
املسجل بتاريخ )5 ف30اير2020  تحت 
 ZEHAR لشركة    :  RE  5256 رقم  
رأسمالها  ش.م.م    ART BEAUTE

500.000.00 درهم مقرها اإلوتماعي: 
رقم 48) زنقة الجامع الكبي3 تيزنيت،  
تصفية  زهارة  سعاد  السيدة  قررت 

الشركة.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب 
اإلبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
 4 بتاريخ   (40 رقم  تحت  بتيزنيت 

نوفم202230.
385 P 

 NATURAL BOUTIK   شركة
ش.م.م

رأسمالها   : 500.000.00 درهم
املقر االوتماعي : محل رقم 02 ، 

جح 4  إقامة إسالن الحي املحمدي 
– أكادير -

إعالن عن تصفية مبكرة  للشركة
للجمع  عرفي  عقد  5.بمقت�سى 
   : بتاريخ  املؤرخ  العادي  الغي3  العام 
قرر الشريك الوحيد  5)ماي2025، 

للشركة ما يلي :
املسؤولية  ذات  الشركة  تصفية 
املحدودة مبلغ رأسمالها 500.000.00 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي ب :  

إقامة    4 جح   ،  02 رقم  محل 
إسالن الحي املحمدي – أكادير .

بنفس  التصفية  مقر  وحدد 
وعين السيد  العنوان املذكور أعاله، 
كمصفي  الجابري  الدين  سعد 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  2.تم 
 25 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

يونيو2025 تحت رقم   45)500   .
386 P

 Z-INNOVATION SNC 
 DISSOLUTION 

الجمع  محضر  بمقت�سى 
 55 في  املنعقد  العادي  الغي3  العام 

أكتوبر2022 ثم بمووبه :
في  ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية .
ومحمد  الحوسيك  أنس  تعيين 

أيت موالي مصفية للشركة.
تثبيت مقر التصفية في بلوك ب 5 

رقم 25 حي القدس أكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بأكاديربتاريخ  التجارية 

نوفم202230 تحت رقم 559285.
387 P 

  SOCIETE TRAVERIN
SARL

RC N° 22429 INEZGANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها :  500.000.00 درهم    
 2 شارع حسن  مقرها اإلوتماعي: 
حي ارحلن رقم 05) الدشي3ة  انزاكان                
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 50 نوفم202230 للشركة.
قرر حل الشركة وتصفيتها في املقر 
الكائن شارع حسن 2 حي ارحلن رقم 

05) الدشي3ة  انزاكان.
عبد  اشضامي  السيد  وتعيين 

الكبي3 وتصديق تصفية الشركة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية 

مارس2022 تحت رقم 505.
388 P

 TRANSPORT
 AFRKLA NATIONAL
   INTERNATIONAL

حــــــل مسبق للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 TRANSPORT لشركة  االستثنائي 
 AFRKLA NATIONAL
يوم  املنعقد   ،INTERNATIONAL

فاتح نون30 2022،  تقرر ما يلي:
لشركة  املسبق  الحل 
 TRANSPORT AFRKLA
 NATIONAL INTERNATIONAL
املقر  هو  التصفية  مقر  تحديد  وتم 
عمارة  سعد  اوم  شارع  االوتماعي: 
العيون   50 رقم  الثالث  الطابق   48
و عين السيد ادريس فرحان مصف 

للشركة.     
كتابة  لد   القانوني  االيداع  ثم 
الضبط باملحكمة االبتدائية للعيون

نون30   9 يوم    (269 رقم  تحت 
.2022

389 P

STE  SOFT SKILLS
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشخص الوحيد

رأسمـــالها اإلوتماعي 100.000,00 
درهم

مقرها اإلوتماعي : املحل الكائن 
بعمارة امزيل و الزرك�سي
شارع املقاومة، أكادير

حل الشركة - إعتماد التصفية 
الودية

تعيين مصفي - تحديد مقر التصفية
 55 بتاريخ  مداوالتها  إثر  عل  
أكتوبر 2022 قررت الجمعية العامة 
 SOFT غي3 العادية للشركة املسماة  
ذات  شركة   SKILLS SARL AU
الشخص  ذات  محدودة  مسؤولية 
درهم،   500.000 برأسمال  الوحيد 
باملحل  اإلوتماعي  مقرها  املووود   (
الزرك�سي،  و  امزيل  بعمارة  الكائن 
مسجلة  أكادير،  املقاومة،  شارع 
املحكمة  لد   التجاري  بالسجل 
 265(5 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

ما يلي :
تقرير  عل   املصادقة  و  الدراسة 
و  الشركة  بحل  املتعلق  املسي3ة 

تصفيتها ؛
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء 

من55 أكتوبر 2022.
القوانين  من   5 الفصل  تعديل 
بمدة  املتعلق  للشركة  ااساسية 

الشركة ؛
التصفية  طور  في  الشركة  وضع 

الودية ؛
السيدة  املسي3ة  ملهام  حد  وضع 

تمتماوي ليل  ؛
ليل   تمتماوي  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة ؛
تحديد سلطات املصفية ؛

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
امزيل  بعمارة  الكائن  اإلوتماعي 

والزرك�سي، شارع املقاومة، أكادير. 
ستبعث  املراسالت  أن  تقرير 
يمكن  حيث  التصفية  مقر  إج  
املتعلقة  واملستندات  العقود  تبليغ 

بالتصفية. 
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املتعلقة  الوثائق  إيداع  أن  كما 

بالسجل  الحقا  سينجز  بالتصفية 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بأكادير.

ثم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 نوفم30   9 بتاريخ 

.559252
للخالصة البيان

390 P

 شر كة سيرفيس سليم  
ش.م.م

السجل التجا ر ي رقم : 28275  

لعام  ا  محضرالجمع  بمقت�سى  

20 أ كتو بر  الغي3العا د ي املؤرخ  في 

 2022

سي3فيس  كة  شر  ء  شركا  اتفق 

سليم ش.م.م د ا ت رأ سما ل 50000 

د ر هم. 

الكا ئن مقرها رقم 25 مكررعمارة 

الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارزمي شا رع ا ا لفة تليآل أ 

كا د ير ما يلي  :

 التصفية النها ئية للشركة 

تعيين السيد أ نجا رفا تح كمصفي 

للشركة

كمقر  للشركة  العنوان  ختيار 

لتصفية .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد  التجا رية  الضبط لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با كادير بتاريخ 09 نون30 2022    تحت 
رقم 0559258.

391 P

 STE SERTEF
 SARL

RC N°8655

 25 بتاريخ   بمقت�سى عقد عرفي  

محضر  وضع  تم   ،2022 سبتم30 

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية:

قفل التصفية للشركة .

مصطفي  كوير  السيد  تسمية 

مصفي الشركة.

لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم    بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  

6 اكتوبر 2022،  تحت رقم)64.
392 P

FIDUCIAIRE CICFC
.S.A.R.L 

رقم 79، إقامة أفراح  شارع املقاومة الحي 
الصناعي – اكادير

NAZALEK  MAROC
 S.A.R.L.A.U 

تصفية و إغالق الشركة
بمقت�سى محضر قرار الشريك     
أكتوبر   (5 بتاريخ  امل30م   الوحيد 
بتاريخ بإنزكان  املسجل   ،2022 
تصفية  تمت   ،2022 اكتوبر   (5   
 NAZALEK شركة     إغالق  و   
ذات الرأسمال   MAROC SARL AU
درهم والكائن مقرها بحي   500.000
لعرب دوار اخربان وماعة التمسية 
عمالة انزكان ايت ملول.                                                                                                                       
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
الضبط  كتابة  لد   القانوني 
 9 باملحكمة االبتدائية إلنزكان بتاريخ 

نون30 2022، تحت رقم 6)22.
   السجل التجاري:  رقم 7)578.

393 P

  STE MNAINE FATIMA
SARL AU

شركة ذات مسئولية محدودة
برأس مال:  50.000 درهم

املقر االوتماعي :املكتب رقم 
)5الطابق الرابع, قيسارية املامونية, 

شارع حسن بنعمانيFH500  حي 
الداخلة اكادير

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 
الغي3 العادي املؤرخ بتاريخ 25 أكتوبر 

.2022
تقرر ما يلي :

 MNAINEالتصفية املبكرةلشركة
  FATIMA

امنينى  السيدةفاطمة  تعيين 
مصفيةللشركة

مقر التصفية: رقم 50  تجزئة باب 
اكلو تيزنيت.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  التجاري 
نون30   ( بتاريخ   559528 رقم  تحت 

.2022
394 P

FIDUCIAIRE AMIZA

STE   LOTUSBAT
SARL AU

CAPITAL : 100.000 dhs
RC N° : 42293

الحل املسبق للشركة
بمقت�سى عقد عرفي بين الشركاء 
تقرر    ،2022 نون30   9 بتاريخ  املؤرخ  

ما يلي : 
الحل املسبق للشركة لكونها لم   
مع  تمارس إي نشاط مند تأسيسها، 
الكبي3     عبد  باملغمض  السيد  تعين 

كمصفي في نفس العنوان.
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 
التجارية  باملحكمة  لد   الضبط 
بتاريخ    559(04 تحث رقم   باكادير  

55 نون30 2022.
395 P

مكتب حسابات شحودي
زنقة 7 بلوك 5 رقم 98 شارع املقاومة ايت 

ملول، 86550، ايت ملول املغرب

 STE LIVRES SOUSS AIT
 MELLOUL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها االوتماعي رقم 6 
شارع املقاومة مركب ازمام ايت 

ملوالملغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

8795
قفل التصفية 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   ،2022 اكتوبر  في25  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  الشركة  مسؤول 
 STE محدودة ذات الشريك الوحيد  
 LIVRES SOUSS AIT MELLOUL
 500.000 SARL AU، مبلغ رأسمالها 

درهم. 

رقم   : مقرهااالوتماعي  وعنوان  
ايت  ازمام  مركب  املقاومة  شارع   6
ملول املغرب نتيجة ل: مردودية غي3 
 6 وحدد مقر التصفية برقم  كافية. 
شارع املقاومة مركب ازمام ايت ملول 

املغرب.
اقريطط  العزيز  وعين:عبد 

كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
شارع   6 بالتصفيةرقم  املتعلقة 

املقاومة مركب ازمام ايت ملول.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اكتوبر   27 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2559.
396 P

STE LAGRARA POISSON
تصفية متوقعة لشركة

 55 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تصفية  إقرار  تم   ،2022 سبتم30 
متوقعة لشركة ذات التضامنية ذات 

املميزات التالية:
 LAGRARA POISSON : التسمية
املحبس  زنقة   : املقر االوتماعي 

الرقم 605 الزاك.
الرأسمال:  50.000 درهم مقسمة 
 100,00 فئة  من  حصة   500 عل  

دراهم.
بوومعة  بالتصفية  املكلف 

الكيحل.
اإليداع  تم   : االيداع القانوني 
باملحكمة االبتدائية بكلميم بتاريخ 26 
أكتوبر 2022،  تحت  قم406/2022.
397 P

   MASSAFA TRANSPORT
حــــــل مسبق للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
يوم  املنعقد  لشركة   االستثنائي 
 MASSAFA  ،2022 نون30   55

TRANSPORT،   تقرر ما يلي:
 MASSAFA الحل املسبق لشركة 
مقر  تحديد  وتم   TRANSPORT
شارع  االوتماعي:  املقر  هو  التصفية 
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بواركان  اراك   554 رقم  الحنصاجي 

هللا  عبد  السيد  عين  و  اكادير 

ابوالنعائم مصف للشركة.     

كتابة  لد   القانوني  االيداع  ثم 

الضبط باملحكمة   

رقم  تحت  الكادير  التجارية 

559276 يوم 54 نون30 2022.

398 P

 STE GARNI GLOBALE

 SARL

الشركاء   قرار  محضر   بـمـووـب   

ما  تقرر   ،2022 اكتوبر   24 بـتـاريـخ 

يلي :

املصادقة عل  عمليات التصفية.

املصادقة عل  ودول الحسابات 

املندروة في ما بعد تصفية الشركة.

للسيد  النهائية  الت30ئة  تخويل 

املسؤول عن التصفية.

إنهاء تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لد  هيئة املحكمة التجارية 

باكادير تحت رقم 559299 بتاريخ 55 

نون30 2022.

399 P

DAS    CASH 01

حل الشركة قبل ااوان
 55 بتاريخ  مداوالت  عل   بناء 

العام  الجمع  قرر   ، اكتوبر2022 

    DAS  « االستثنائي حل شركة      

CASH 01 » ش.م.م وتصفيتها وديا:

وأيضا تمت تسمية السيد ايوب 

ضاوفا  الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

J465138  كمصفي .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 54 نون30  التجارية باكادير يوم 

تحت عدد )55926.

400 P

شركة دامون اكسبوغ 
  ش.م.م                                  
رأسمالها :  500.000 درهم        
مقرها االوتماعي : عمارة رقم 55 
شقة رقم 05 إقامة السعادة الحي 

املحمدي أكادير  
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
) اكتوبر   : االستثنائي املنعقد بتاريخ 
2022، تمت املصادقة باإلوماع عل  

املقت3حات اآلتية :
حل الشركة.

تعيين السيد دمون رشيد مسي3 
الشركة  مصفيا الشركة .

للشركة  االوتماعي  املقر  تعيين 
محال للتصفية .
صالحيات .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
 54 بتاريخ  بأكادير      التجارية 
 : رقم  عدد  تحت   ،2022 نون30 

.119273/202
401 P

 STE BM-INNOVATION
SARL AU 

الشريك  قرار  محضر   بـمـووـب 
  ،2022 أكتوبر   55 بـتـاريـخ   الوحيد 

تقرر ما يلي :
 حل مسبق للشركة.

بوكربا  محمد  السيد  تعيين 
مصفيا للشركة و تحديد مقر الشركة 

كمقر للتصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة  هيئة  لد   الضبط 
 2248 االبتدائية بانزكان تحت رقم  

بتاريخ 50 نون30 2022.
402 P

STE AHL LAKANE
تصفية متوقعة لشركة

 8 بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تصفية  إقرار  تم   ،2022 أغسطس 
متوقعة لشركة ذات التضامنية ذات 

املميزات التالية:
.AHL LAKANE : التسمية

بوكراع  زنقة   : املقر االوتماعي 
الحي تجاري اسا.

 : الرأسمال 
 5000  500.000 درهم مقسمة عل  

حصة من فئة 500 دراهم.
املكلف بالتصفية عثمان لكان.
تم   : االيداع القانوني 

بكلميم  االبتدائية  باملحكمة  اإليداع 
تحت   ،2022 أغسطس   59 بتاريخ 

رقم22) /2022.
403 P

شــركة  أناكووب
التصفية الودية لشركة.

 59 بتاريخ  مداوالتها  اثر  عل  
سبتم30 2022، قرر ج.ع.غ.ع لشركاء 
بمقرها  أناكووب.د.م.م  شركة 
وماعة  املعصر  بدوار  االوتماعي  

الدراركة  أكادير ما يلي :
حل الشركة بصفة مبكرة إبتداء 
مع تعديل    ،2022 سبتم30   59 من 
ااساسية  القوانين  من   5 الفصل 

للشركة املتعلق بمدة الشركة.
وضع حد ملهام املسي3تين السيدتين  
الفاطمي نادية و سكما�سي عائشة مع 
تعيين هذه االخي3ة كمصفية للشركة.  
بشارع  التصفية  مقر  تحديد 
رقم  ب5  عمارة  افرني  مارس   2

255رياض السالم أكادير. 
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد 559560      بتاريخ  7 نون30 

                  .2022
404 P

شركة ايما بروند
رأس مالها:  500.000 درهم

املقر االوتماعي : رقم 55 الحي 
الجديد دوارتدوارت الدراركة أڭادير

إعالن عن بيع حصص
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
فوت السيد ابدار  شتن202230،   28
محمد علي 4)) حصة من الحصص 
بروند  ايما  شركة  في  يملكها  التي 
ياسين  بوزمور  السيدان  لصالح 
)567 حصة) و الفقي3 عبد هللا )567 

حصة) .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ  بروند  ايما  شركة  لشركاء 

بتاريخ 28 شتن30 2022، تقرر ما يلي:

الحصص  تفويت  عل   املصادقة 

التي يملكها السيد ابدار محمد علي 

ياسين  بوزمور  السيدان  لصالح 

والفقي3 عبد هللا.

تعيين الفقي3 عبد هللا كمسي3 ثاني 

لشركة ايما بروند اج  وانب السيد 

بوزمور ياسين ملدة غي3 محدودة.

6،7و54  تعديل كل من الفصول 

من القانون ااسا�سي للشركة.

الجديد  ااسا�سي  القانون  تبني 

للشركة.

لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

  ،2022 اكتوبر   54 بتاريخ  بأكادير 

تحت رقم )55882.

405 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.2(.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE VOISIN SERVICE CARS

 2 بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

أغسطس 2022، تم إقرار ما يلي:

طرف  من  حصة   490 تفويت 

امعيش  للسيد  معيش  علي  السيد 

فيصل.

 التسيي3 والتوقيع  للسيدة اسماء 

أباعيل الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

.JE227915

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

نون30   7 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2022،  تحت رقم559567   .

406 P
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 SUPERETTE LE PANIER 
 SARL

إعالن عن تعديل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 
الجمع  قرر    ،2022 نون30   20
يلي:    ما  لشركة  ٲالستثنائي  العام 

 .  SUPERETTE LE PANIER SARL
تفويت )500 حصة) من حصص 
 500( يوسف   بوش  بود  السيد 
لفائدة السيد طاليبي ومال  حصة) 

)500 حصة). 
للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 
 N°1-5628 HAY:التاجي العنوان  إج  

.MOHAMMADI AGADIR
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إج  شركة ذات مسؤولية محدودة.
تعديل القانون ااسا�سي للشركة .
كتابة  لد   القانوني  اإليداع  تم 
بٲڭادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نون30  بتاريخ50 

.  559244
407 P

SNACK PLANETE
     S.A.R.L 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ش.م.م  بـــــــالنـــــيت  ســـــــــــنــــــــاك  لشركة 
بتاريخ )0 نون30 2022 و بعد االستماع 
و قراءة املحضر, تقرر ما يلي  :                           
  تم تفويت 5000 حصة من أصل 
يملكها  التي  للشركة  حصة   5000
اج  السيدة  السيد محمد تكضشتي  
فاطمة كباش, لتصبح بدلك الشريكة 

الوحيدة للشركة.
 فاطمة كباش                             5000 

حصة.
الصالحيات  وميع  تفويض 
بالشركة  املتعلقة  واالمضاءات 

للسيد هشام سعيد.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   2022 نون30   54 باكادير بتاريخ 

رقم 559266 .
الخالصة و التذكي3

408 P

 STE  SMAP TRANS

SARL

capital :  100.000  DH

 Siège : N°31 BIS LOT AL AMAL

.ANZA AGADIR

تغيي3ات
العام  الجمع  محضر  بـمـووـب 

أكتوبر   55 االستنائي املنعقد بتاريخ 

2022، تقرر  ما يلي :

تفويت الحصص االوتماعية عل  

الشكل التاجي:

الحسين  للسيد  500حصة   

بوماليك لفائدة السيدة وفاء دراس . 

الواحد  عبد  للسيد  500حصة 

السحيمي لفائدة السيدة وفاء دراس. 

وديد  أسا�سي  قانون  -تبني 

ذات  املسؤولية  محدودة  للشركة 

الشريك الواحد تبعا لبيع الحصص 

التنفيذ  حيز  للقانون  موافقة  أعاله 

نفس  الهدف،  نفس  االسم،  بنفس 

رأسمال  نفس  االوتماعي،  املقر 

خلق  دون  املدة  ونفس  الشركة 

شخصية معنوية وديدة .

الحسين  املسي3ين  استقالة 

بوماليك و عبد الواحد السحيمي من 

تسيي3 الشركة. 

تعيين السيدة  وفاء دراس مسي3ة 

وحيدة للشركة ملدة غي3محدودة.

املاجي  املنفرد  اإلمضاء  تخويل 

وفاء  للمسي3ةالوحيدة  واإلداري 

دراس.

من  و)4  املادة7,6,1  تعديل 

القانون ااسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لد  هيئة املحكمة التجارية 

باكادير تحت رقم  559269  54 نون30 

نون30   54 وذلك بتاريخ          ،2022

2022، تحت رقم 559269.

                
من اول النسخة والبيان

409 P

STE QUALITY-PECHE
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة  
رأسمالها: 500.000درهم

 مقرها االوتماعي:رقم 5 طريق بي3 

شيفا حي القوادس طنجة 

تبعا للعقد الخاص املحرر بتاريخ   

20/09/2022  ،تم مايلي : 

تفويت الحصص .

تفويت 50حصة من السيد حسن 

بوروالت اجي السيد حسن النا�سي

السيد  املسي3  مشارك  استقالة 

حسن بوروالت 

تغيي3 شكل الشركة اج  شركة ذات 

مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد

: وميع العقود الخاصة  اإلمضاء 

بالشركة وتسيي3ها ستحمل التوقيع 

الوحيد للسيد حسن النا�سي. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بطنجة يومه 14/10/2022  

تحت رقم60)258.

410 P

 ISTIFADA IMMOBILIER 
SARL AU

إعالن عن تعديل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 

قرر الجمع العام   ،2022 اكتوبر   26

 ISTIFADA   :ٲالستثنائي لشركة  ما يلي

 . IMMOBILIER SARL AU

السيد  حصص  وميع  تفويت 

و وميع  حصة)   ((0( تابت   احمد 

 (40( حصص السيد الحسن بكريم 

حصة)  لفائدة السيد وعفر خربوش. 

من  تابت  احمد  السيد  استقالة 

منصبه كمسي3 للشركة.

خربوش  وعفر  السيد  تسمية 

مسي3 وديد للشركة .

وعفر  السيد  توقيع  اعتماد 

خربوش للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إج  

ذات شريك وحيد.

تعديل القانون ااسا�سي للشركة .
لد   القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   ،2022 نون30   8 بٲڭادير بتاريخ 

رقم:559595 .
411 P

STE MISTER B KLEMENT
 SARL

إعـــالن قانــوني
بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  
55ف30اير 2022، و 22 ف30اير 2022،  
العامة  الجمعية  قررت   باكادير  
 STE MISTER   االستثنائية لشر كة

B KLEMENT SARL  مايلي :    
من  حصة اوتماعية    5000 بيع 
ماريا  حليم  حليم  )السيدة  طرف 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
E20828 لفائدة السيدة هاور اعبايد 
J479216 رقم  للبطاقة   الحاملة 

 BOURG CLAUDE السيد  و 
رقم   السفر  لجواز  الحامل   EMILE
بثمن  حصة    21EC10978 6  600
مجموعه  ما  أي  للسهم  درهم   500

500.000 درهم .
حليم   : القديم:  املسي3  استقالة 

حليم ماريا.
حليم   : القديم  املسي3  ذمة  ابراء 
حليم ماريا  الحاملة للبطاقة الوطنية  

. E20828  رقم
السيد     : وديد  مسي3  تعيين 
BOURG CLAUDE EMILE  والسيدة 

هاور اعبايد.
:السيد   االوتماعي  التوقيع   
او   BOURG CLAUDE EMILE

السيدة هاور اعبايد.
للشركة:  القانوني  الشكل  تغيي3 
 SARL  بـ SARL AU استبدال نموذج(
االسم الجديد    : تغيي3 اسم الشركة 
                       >> STE CAFE IMSSOUANE <<
تحيين القانون ااسا�سي للشركة.

  تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
   ،  2022 مارس   8 التجارية باكادير في 

تحت رقم 8)5088 .
412 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.2(.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE HARFOUNE CARS
 ( بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر 2022،  تم إقرار ما يلي:
 تفويت 5500 حصة من نورالدين 

هرفون إج  السيد الحسن بنعمر.
5500 حصة من السيدة   تفويت 
قياد بديعة إج  السيد الحسن بنعمر.
للشركة  القانونية  الصفة  تغيي3   
 SARL ASSOCIE «  إج   «SARL« من

« UNIQUE
 استقالة السيد نورالدين هرفون 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيي3  من 

محمد بوعزة.
 التوقيع للسيد الحسن بنعمر.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
نون30   7 بتاريخ  بأكادير  التجارية 
السجل  رقم559575  تحت   ،2022

التجاري رقم45)2).      
413 P

 HMGSS  S.A.R.L

 C/O BUREAU N 53 4 EME ETG

 GALERIES MAMOUNIA AV HASSAN

 BOUNAAMANI FH 500 CITE DAKHLA

AGADIR

HM GROUP  SARL AU
الجمع  محضر  بمقت�سى   -  5
بتاريخ  اكادير  في  اإلستئنائي  العام 

14/10/2022 تقرر مايلي :
تم تفويت 0)) حصة من حصص  
  HM GROUP ليبليت ساشا للشركة

.  SARL AU
تم تفويت 0)) حصة من حصص 
السيدة ليبليت سارة وانيت ايفون 

.  HM GROUP  SARL AU للشركة
0)) حصة من اصل   تم تفويت   
السيد  حصص  من  حصة   (40
للشركة    سالومون   ووالن  ليبيلت 

 HM GROUP  SARL AU

لد   القانوني  اإليداع  تم   -  2

بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

  559(54 رقم  تحت   15/11/2022

سجل تجاري رقم  52595 .     

414 P

Sté 

 «DOMAINE TARMASSIN »
 SARL

ICE : 001409399000006

الغي3  العام  الجمع  بمقتضـى 

 ،19/10/2022 في  املؤرخ  العادي 

 DOMAINE TARMASSIN لشركة 

SARL تقرر مايلي : 

- تفويت حصة في شركة :

200 سهم للسيد الحسن بادر أي 

كلها لصالح السيد عبد الجليل بادر.

الشركة  رأسمال  في  -الزيادة 

لينتقل  درهم   2.286.500,00 ب 

اج   درهم   100.000,00 من 

ذلك  و  درهم   2.386.500,00

بمساهمة عينية مقدارها خمسمائة 

ألف درهم )2.286.500,00 ) درهم.

الحسن  السيد  املسي3  -استقالة 

بادر من مهامه كمسي3 للشركة وتعيين 

السيد عبد الجليل بادر كمسي3 وديد 

ملدة غي3 محدودة.

ااسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

 15/11/2022 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 2280.
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 ETUDE ET شركة

CONCEPTION DU SUD
العادي  غي3  العام  الجمع  خالل 

املنعقد يوم 03/10/2022 تم اتخاذ 

القرار بشان التغيي3ات التالية : 

5 تفويت الحصص :

اسكتي  عبدهللا  السيد  تفويت 

حصة التي يملكها من الشركة   550
لصالح السيد عبدهللا البوورفاوي

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  عل   الشركة  راسمال  توزيع 

التاجي :
 400 السيد عبدهللا البوورفاوي 

حصة
االستقالة وتعيين مسي3 وديد   2

لشركة :
السيد عبدهللا اسكتي  استقالة : 

من الشركة بصفة نهائية. 
عبدهللا  السيد   : تعيين 
للشركة  وحيد  كمسي3  البوورفاوي 

وذلك ملدة غي3 محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 07/11/2022 

تحت رقم 559585.
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 Société BOUMON شركة
PROD

sarl
ش. م. م

بيع حصص
بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
 02/08/2022 بتاريخ  االستثنائية 

تقرر ما يلي : 
السيد  بيع  عل   املصادقة   -  5
التي  الحصص  ملجموع  عيش  أيوب 
 Société شركة  راسمال  في  يملكاها 
BOUMON PROD وهي 500 حصة 
الواحدة  للحصة  درهم   500 بقيمة 
50000درهم لسيد  اي ما مجموعه 

زكرياء السمي3ي.
يتكون   : الشركة  رأسمال   -  2
5000 حصة بقيمة  رأسمال الشركة 
درهم لكل حصة مملوكة كما   500

يلي :
أيوب عيش : 500حصة 

زكرياء السمي3ي : 500حصة 
االوتماعي  املقر  تغيي3  تم   -  (
للشركة من العنوان القديم و هو رقم 
أركانة  مشروع  الحنصاجي  شارع   62
إج  العنوان الجديد و هو  أيت ملول, 
الطابق ااول شارع   65 مبنى   5 شقة 
بئ3 أنزران ال30غوال الدشي3ة الجهادية 

إنزكان

سمي3ي  السيد  أصبح   4  -
مديرين  أيوب  عيش  والسيد  زكريا 
مشاركين ويمارسان مهامهما في إطار 
ااحكام القانونية والتنظيمية ووفًقا 

للشروط املقدمة.
- تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لد  املحكمة االبتدائية إنزكان تحت 

رقم2225 بتاريخ 7/11/2022.
417 P

BORJ DLALAT
Sarl

.Au capital de 12 000,00 DHS
 Local n° 8 (RDC(, Résidence

,Borj Dlalate
 Angle Avenue Hassan II et

 Avenue Abderrahim Bouäbid,
AGADIR

تفويت حصص اوتماعية
بمووب عقد عرفي محرر بأكادير 
مسجل   2022 سبتم30   56 يوم 
أكتوبر2022 فوت السيد   04 بتاريخ 
520 حصة  بوهد ود محمد املالك ل 
حصصه  كل  الشركة  في  اوتماعية 

االوتماعية لفائدة كل من
 24  : نادية  بوهدود  السيدة   -

حصة.
 24  : لطيفة  بوهدود  السيدة   -

حصة.
 24  : مليكة  بوهدود  السيدة   -

حصة.
 24  : مينة  بوهدود  السيدة   -

حصة.
- السيد بوهدود عبد العزيز ب 24 

حصة.
إستقالة وإبراء ذمة املسي3 القديم 

وتعيين مسي3 وديد
وقد تم عل  إثر تفويت الحصص 
تحيين  الذكر  السالفة  اإلوتماعية 
ااسا�سي  القانون  صياغة  وإعادة 
ذات  شركة  شكل  في  للشركة 

مسؤولية محدودة.
السيدة  طرف  من  تسي3الشركة 
غي3  ملدة  وذلك  نادية٬  بوهدود 
وميع  في  الشركة  وتلزم  محدودة. 

معامالتها بتوقيع املسي3 الوحيد .
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كتابة  لد   القانوني  االيداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت الرقم  أكتوبر2022   55 بتاريخ 

.558758
418 P

 STE CONTRACTUELLE
 AMANA

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE AU CAPITAL DE

100000.00 DHS
 SIEGESOCIAL : N° 323 HAY EL

QODS GUELMIM
تعديالت قانونية 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 

31/10/2022، قرر الشركاء ما يلي:
• بيع ااسهم من طرف السيد عمر 

فتحي للسيدة نزهة فتحي. 
للشركة  القانوني  االطار  تغيي3   •
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

بمسؤول وحيد.
• تمديد غرض الشركة :

- تحويل ااموال. الخدمات املالية 
وشبه املالية.

- التصدير و االست3اد . و الصفقات 
العمومية.

• تحيين القانون ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  كلميم  ب  االبتدائية 
11/11/2022 تحت رقم 427/2022.
419 P

 AGACHILL SURF HOUSE
 S.A.R.L

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
هاوس  سورف  أكاشيل  لشركة 
2022 و بعد  02 نون30  ش.م.م بتاريخ 
تقرر املحضر،  قراءة  و   االستماع 

ما يلي :
من  حصة   5000 تفويت  تم   - أ 
التي  للشركة  حصة   5000 أصل 
يملكها السيد باها شكري اج  السيد 
بدلك  ليصبح  شكري,  محمود 

الشريك الوحيد للشركة.

محمود شكري 5000 حصة ؛
الصالحيات  وميع  تفويض 
بالشركة  املتعلقة  واالمضاءات 

للسيد محمود شكري.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   2022 نون30   54 باكادير بتاريخ 

رقم 559265.
الخالصة و التذكي3

420 P

 AFRICA TRANSPORT ET
 LOGISTIQUE SOLUTIONS

 A.T.L.S
SARL

تــرونـــســبــور  أفـــــريــــكــــا  شركة 
واللوويستك بمقت�سى محضر الجمع 
تــرونـــســبــور  أفـــــريــــكــــا  لشركة  العام 
ســلـوســيــون ش.م.م  اللــووــيـــستــك  و 
بعد  و   2022 نون30  فاتح  بتاريخ 
ما  تقرر  املحضر,  و قراءة  االستماع 

يلي :
من  حصة   500 تفويت  تم   - أ 
التي  للشركة  حصة   5000 أصل 
اج   الحسن  امعيش  السيد  يملكها 
السيد امعيش فيصل, ليصبح بدلك 

الشريك الوحيد للشركة.
امعيش فيصل 5000 حصة

ب - تغيي3 الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  اج  

لشريك وحيد . 
الحسن  السيد  استقالة   - ج 
كمسي3وحيد  منصبه  من  امعيش 

للشركة.
تعيين السيد فيصل امعيش   - خ 

كمسي3 وحيد للشركة.
تفويض وميع الصالحيات و   - د 
االمضاءات املتعلقة بالشركة للسيد 

فيصل امعيش
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   2022 نون30   54 باكادير بتاريخ 

رقم 559268 .
421 P

STE CHABDEL LOGISTIQUE
تعديل

بمووب محضرالجمع العام الغي3 
استثنائي بتاريخ 27/10/2022، تقرر 

ما يلي :
- قرر السيد الشرف عبد الجليل 
500 حصة إج  السيد الحيداوي  بيع 
الجديد  التوزيع  وأصبح  عي�سى 

للحصص عل  النحو التاجي :
الحيداوي عي�سى 5000 حصة

تحويل الشكل القانوني لشركة   -
من شركة ذات مسؤولية محددة إج  
شركة ذات مسؤولية محددة لشريك 

وحيد
عبد  الشرف  السيد  استقالة   -

الجليل من تسي3 الشركة.
تعيين السيد الحيداوي عي�سى   -

مسي3 وحيد لشركة.
وتائق  وميع  التوقيع  أصبح   -
السيد  اختصاص  من  الشركة 

الحيداوي.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
تاريخ  ب  بأكادير  التجارية  باملحكمة 

2022/11/14 تحت رقم 559274.
422 P

TVB TRANS شركة
ش.م.م 

املقر االوتماعي : رقم 554) حي 
املحمدي اكادير

رقم السجل التجاري  : 44085 
اكادير

قررت الجمعية العامة االستثنائية 
املنعقدة بتاريخ 19/04/2022 مايلي : 
حصص  تحويل  عل   املصادقة 
اوتماعية من السيد رشات هشام، 

إج  السيدة مقبول حورية. 
املسي3  استقالة  عل   املصادقة 

السيد رشات هشام.
حورية  مقبول  السيدة  تعيين 

مسي3 وحيد للشركة. 
والبنكي  االوتماعي  التوقيع  منح 

للسيدة مقبول حورية.
تحيين القانون ااسا�سي للشركة.

لد   تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  باكادير،  التجارية  املحكمة 

11/11/2022، تحت رقم 559260.

423 P

 KB GESTION TOURISTIQUE

 -DU LITTORAL – KBGTL

SARL/AU

RC : 20.701

القراراالستثنائي  محضر  بناًءعل  

أكتوبر  بتاريخ25  الوحيد  للشريك 

2022، تقررمايلي :

ب  املال  رأس  تخفيض 

4.900.000.00 درهم.

إعادة صياغة النظام ااسا�سي

منح السلط من أول اإلوراءات 

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 بأكاديرفي55نون30  التجارية 

تحت رقم 559297.

424 P

 INFRASTRU

SARL

شركة محدودة املسؤولية

دوار اكيدار الدراركة اكادير

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

قررمساهم   29/09/2022 بتاريخ 

الشركة ما يلي :

الشركة  رأسمال  من  الرفع 

إج   درهم   1.000.000,00 من 

بإضافة  درهم   2.000.000,00

1.000.000,00 درهم و دلك باملقاصة 

مع الحساب الجاري للشركاء.

ااسا�سي  القانون  2–تعديل 

للشركة

بكتابة  القانوني  االيداع  ثم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

تحت   2022  /09/11 بتاريخ  باكادير 

رقم 559254.

425 P
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 societe EXCEL AUTO
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ بتاريخ 08 نون30 2022 

رأسمالها  والتي  لشركة 
برقم  الكائنة  درهم   (00 000.00
تاسيال  الصناعي  الحي  منطقة   95

الدشي3ة الجهادية.
تقررمايلي :

من  الشركة  رأسمال  من  الزيادة 
 700000.00 إج   درهم   (00000.00

درهم.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   10/11/2022 بتاريخ  النزكان 

رقم 2240.
426 P

 CGR AUTOMOTIVE » شركة
» ش.م.م ذات شريك واحد 

رأسمالها : 100.000,00 درهم 
مقرها االوتماعي: شارع أحمد الهبة 
تجزئة 805B الحي الصناعي ايت 

ملول
زيادة رأسمال الشركة

5 – بـمـووـب محضر قرار الشريك 
تم   14/10/2022 بـتـاريـخ  الوحيد 

االتفاق عل  ما يلي :
الزيادة من رأسمال الشركة وذلك 
درهم   5.700.000.00( مبلغ  بزيادة 
بإصدار  الف  مئة  وسبعة  مليون 
حصة  ألف)  عشر  )سبعة   57000
منها  لكل  درهم   500 بقيمة  وديدة 
عن طريق مقاصة الحسابات الجارية 
دفاتر  في  الوحيد  الدائن  للمساهم 
بمقدار  زيادتها  وبالتاجي  الشركة، 
إج   )مائة ألف)  درهم   100،000.00
5.800.000.00 درهم )مليون و ثمان 
بالكامل  تخصيصها  يتم  ألف)  مئة 

للمساهم الوحيد ، وهي :
حصة  دري�سي  محمد  -السيد 

.5.800.000.00 ............ 58.000
تعديل الفصلين 6 و 7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2
املحكمة  هيئة  لد   الضبط  بكتابة 
 22(7 رقم  تحت  بإنزكان  اإلبتدائية 

وذلك بتاريخ 11/11/2022.
من اول

النسخة والبيان

427 P

شركة
 STE ANIAAMA SOUSS

SARL
 N° 48 HAY AL HANA DRARGA

AGADIR
RC 25953 AGADIR

بتاريخ  منعقدا  االوتماع 
عل   املوافقة  تحت   01/11/2022

ما يلي :
5 - الزيادة في رأسمال الشركة من 

500.000.00 إجي 5.000.000.00 ؛
أي  حصة   9000 زيادة   –  2
900.000.00 من طرف السيد ابضار 

احمد ؛
احمد  ابضار  السيد   = الجديد 

50.000 حصة.
احمد  ابضار  السيد  تعيين   –  (
غي3  ملدة  لشركة  الوحيد  املسي3 

محدودة.
ابضار  لسيد  البنكية  والتوقيع 

احمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   09/11/2022 التجارية بتاريخ 

رقم 559256 /2022.
428 P

« شتوكة ديبرودوي»
ش.م.م

  CHTOUKA DES PRODUITS
املقراالوتماعي : مركز خميس ايت 

عمي3ة ،اشتوكة ايت باها
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
العام  الجمع  انعقد   ،02/11/2022

االستثنائي و تقرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  مال  رأس  زيادة   -
ألف  وخمسين  وخمسمائة  مليون 
درهم )1.550.000,00 درهم) ليصبح 
وخمسين  وستمائة  مليون  بذلك 

درهم)،   1.650.000,00( ألف درهم 
رحل 

ُ
امل الحساب  عن  بالتعويض 

خمسة عشر  و إنشاء   ، إج  الجديد 
اوتماعية  حصة  وخمسمائة  ألف 
اسمية  بقيمة   (55500( وديدة 
لكل  درهم)   500( قدرها مائة درهم 
منها، مخصصة للشركاء بما يتناسب 
الشركة  مال  رأس  في  مع حصصهم 
ليفصال  السيد  التاجي:  النحو  عل  
 ، اوتماعية  حصة   55625 الطيب 
حصة   (875 السيد بوستة ابراهيم 

اوتماعية
قبول النظام ااسا�سي الجديد   -

للشركة
2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   04/11/2022 بتاريخ  باكادير 

رقم 559544.
للخالصة و البيان

عن املسي3

429 P

ايت ماتن كار
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 500.000 درهم

زنقة الخوارزمي رقم 558 حي املسي3ة 
أكادير

الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى 
أكتوبر   57 بتاريخ  املنعقد  العادي 
عل   املصادقة  باكاديرتمت   2022

التعديالت التالية  : 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 ( الف  مائة  و  )مليون   5.500.000
درهم ليبلغ قيمة 5.200.000 )مليون 
و مائتا الف) درهم عن طريق إدماج 
ليصبح  للشركاء  الجاري  الحساب 

توزيع الرأسمال عل  الشكل التاجي :
 600.000 محمد  ابعود  السيد 

درهم.
محمد   االبراهيمي  السيد 

600.000 درهم.
تحيين القانون ااسا�سي للشركة و 

تعديل الفصلين 6 و 7 منه.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559558.
430 P

SAFIA LOGISTICS
إقالة مسي3

للجمعية  عرفي  عقد  عل   بناءا 
 ( العمومية العادية املنعقدة بتاريخ 
قرر الشريك الوحيد   ،  2022 نون30 
 «SAFIA LOGISTICS« لشركة 
 000.00 500 رأسمال  ذات  ش.م.م 

درهم ،ما يلي :
إقالة السيد بكا حمزة من منصبه 

كمسي3.
تم اإليداع القانوني باملحكمة   .II
 2022 54 نون30  التجارية بأكادير يوم 

تحت عدد 559267.
431 P

 STE PLANETE CAROUBE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها :00.000,00 5 درهــم

مقرهااالوتماعي : مكتب 47 الطابق 
ااول مركب االمل عمارة 2 شارع 

الحسن الثاني اكادير
س.ت : 449)4 

بمقت�سى مشاورات الجمع العام 
املنعقد  الوحيد  للشريك  االستثنائي 

بتاريخ 07/11/ 2022 ، تقررمايلي:
هللا  عبد  السيد  املسي3  استقالة 
الصو�سي العلوي من مهامه كمسي3 

للشركة
الدين  بدر  محمد  السيد  تعيين 

كمسي3 للشركة،
تفويض السلطات للمسي3 الجديد

التوقيع االوتماعي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكاديربتاريخ 10/11/2022 

تحت رقم 6)5592.
432 P

شركة ك ب فروي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 500.000.00 درهم

املقر االوتماعي : دوار الخربة اوالد 
ميمون سيدي بيبي اشتوكة ايت باها
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بانزكان  املسجل   10/11/2022
والذي ترتب عنه بالخصوص ما يلي : 
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التوقيع االوتماعي : 

شركة ك ب فروي ملزمة قانونيا 

للسيد  الوحيد  التوقيع  باعتماد 

برينان ميدينا فرانسيسكو .

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

 2562 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 31/10/2022.

433 P

 ITKANE

 PROCONSTRUCTIONS
SARL AU

تحيين القانون ااسا�سي
ب مؤرخ  محضر   بمقت�سى 

الشريكة  قررت   ،2022 أكتوبر   06

الوحيدة ما يلي :

السيد  استقالة  قبول   -/I

بوكشمود يوسف من تسيي3 الشركة 

وابراء ذمته ؛

صالح  ايت  السيدة  تعيين   -/II

مليكة، مسي3ة وحيدة للشركة ملدة غي3 

محدودة وتلزم الشركة بإمضائها ؛
القانون  تحيين   -/II

 ITKANE« لشركة  ااسا�سي 

شركة   ،«PROCONSTRUCTIONS

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -/IV

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

بأكادير بتاريخ 26 أكتوبر 2022 تحت 

عدد 4570.
- مقتطف من أول اإلشهار -

434 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL AGADIR

TEL : 05 28 23 69 69/ 06 61 39 64 08

84 99 56 22 06 

GLOBE ELEVATORS 
تغيي3

24 أكتوبر  طبقا للعقد املؤرخ في 

2022 قرر الجمع العام االستثنائي :

قال   : السابق  املدير  استقالة 

السيد اقجي سعيد.

تعيين مدير وديد : يقرر االوتماع 
غي3  لفت3ة  اإلدارة  تكليف  العام 
عبد  حجاح  السيد  إج   محدودة 

الكريم.
له  الكريم  عبد  حجاج  السيد 
عن  نيابة  والتوقيع  اإلدارة  صالحية 

الشركة لفت3ة غي3 محدودة.
للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
 بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بتاريخ  559526 رقم  تحت   باكادير 

04 نوفم30 2022.
435 P

 BUSINESSشركة
 INTELLIGENCE
 INNOVATION

ش.م.م
عنوانها :رقم 55 إقامة الخي3 زنقة 

املعدر حي السالم أكادير
 تغيي3 مسي3

للجمعية  عرفي  عقد  عل   بناء 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  العمومية 
شركة  قرر شركاء  اكتوبر2022،   24
 BUSINESS INTELLIGENCE«
ذات  ش.م.م   «INNOVATION

رأسمال 500.000 درهم ،ما يلي :
سفيان  كيماوي  السيد  تعيين 

كمسي3 وملدة غي3 محددة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة   .II
التجارية بأكادير يوم 9 نوفم30 2022 

تحت عدد 559220.
436 P

TOM BHB
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2022 نوفم30   ( في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي :
5 - تحويل املقر االوتماعي للشركة 
انشادن  منصور  تين   40 كلم   : إج  

ص.ب 205 بلفاع شتوكة ايت بها.
االسا�سي  القانون  تحيين   -  2

للشركة.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

 لد  املحكمة التجارية باكادير بتاريخ

55 نوفم30 2022 تحت رقم 05)559.

437 P

 SOUSS PRESTATION 

SERVICES

 SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2022 سبتم30   28 بتاريخ  املؤرخ 

 SOUSS شركة  مساهم  قرر 

 PRESTATION SERVICES SARL

AU ما يلي :

متجر  إج   الشركة  مقر  تحويل   -

املسمى  بامللك  اار�سي  بالطابق 

بالجماعة  الكائن   «57 »تكركورت 

الحضرية للدشي3ة عمالة انزكان أيت 

ملول.

تعديل البند الرابع من القانون   -

ااسا�سي للشركة.

 تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 

نوفم30   55 يوم  بأكادير  التجارية 

2022 تحت الرقم 06)559.

438 P

SISSAN D’OR 

ش.م.م

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االوتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

 2022 أكتوبر   20 بتاريخ  للشركة 

 SISSAN D’OR شركة  شركاء  قرر 

رأسمالها 50.000 درهم ما يلي : 

العنوان  إج   الشركة  مقر  تحويل 

ومال  عمارة  اار�سي  التاجي: الطابق 

شارع البلدية اكادير.

وقد تم اإليداع باملحكمة التجارية 

نوفم30   55 بتاريخ  اكادير  بمدينة 

09)559، السجل  2022 تحت عدد 

التجاري رقم 675)4.

439 P

SERVIMARINE
ش.َم.م ذات الشريك الوحيد

 رأسمالها 500000 درهم
مقرها االوتماعي : رقم 224 تجزئة 

انزا العليا تدارت انزا اكادير
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2022 اكتوبر   5( بتاريخ  االستثنائى 
أعاله  املذكورة  الشركة  مسي3  قرر 

مايلي :
من العنوان   : تغيي3 مقر الشركة 
اوشاح  حي   5026 زنقة   20 رقم 

تراست انزكان.
 224 رقم  التاجي :  العنوان  إج  

تجزئة انزا العليا تدارت انزا اكادير.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بإنزكان 
رقم  تحت   2022 نوفم30   55 بتاريخ 

.2255
440 P

شركة س.ت فروي
ش.م.م

S.T FRUITS SARL
RC 47181

تعديل 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
أكتوبر   (5 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
2022 بمقر الشركة تم التعديل ااتي :
تحويل املقر االوتماعي للشركة اج  
العنوان التاجي : رقم 0) الطابق ااخي3 
الداخلة  حي  العدوية  ربيعة  زنقة 

اكادير.
تجديد القانون ااسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
نوفم30   8 بتاريخ  اكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559595.
441 P

شــركة لورزوت ش.م.م. ش.و
«LURZUT Sarl-au «

رأس مالها 500.000 درهم
 بمقت�سى الجمع العام الغي3 العادي

 2022 نوفم30  فاتح  بتاريخ  مؤرخ 
STE LURZUTSARL-AU لشركة 

تقرر ما يلي :
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5 - تغيي3 املقر ااسا�سي للشركة إج  

العنوان التاجي : عمارة سيان رقم 548 

الطابق ااول فونتي العليا اكادير. 

2 - تغي3 السنة االوتماعية لتصبح 

من فاتح يوليو اج  0) يونيو.

املسي3  استقالة  قبول   -  (

وتعيين  مغراس  الغني  عبد  السيد 

وحيدا  مسي3ا  هازوت  السيددفيد 

للشركة ملدة غي3 محدودة.

ااسا�سي  القانون  تحيين   -  4

للشركة.

لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ الكادير  التجارية   املحكمة 

55 نوفم30 2022 تحت رقم 559298.

442 P

شركة درعة بروجي
شــركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد
رأس مالها 500.000 درهم

املقر االوتماعي : رقم 89 الشطر ب 

املختار السو�سي 2 اكادير 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

للجمع  املعادل  بروجي  لشركة درعة 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

55اكتوبر 2025، تقرر ما يلي :

االوتماعي  املقر  عنوان  تغيي3 

للشركة إج  العنوان التاجي : بلوك س 
رقم 296 حي الهد  اكادير.

القانون  من   4 الفصل  تعديل 

ااسا�سي للشركة.

الجديد  ااسا�سي  القانون  تبني 

للشركة.

لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بأكادير بتاريخ 29 اكتوبر 2025 تحت 
رقم 4)5070.

443 P

  DAMANE COLIS  شـــــــركــــة
SARL

غي3 عاد  عام   بمقت�سى محضر 
قرر  2022 أكتوبر   4  املنـعـقـد بتاريخ 

DAMANE COLIS للشركة   الشركاء 

درهـم   500.000 رأسمـالها   SARL

 56 عمارة   56 رقم   : مقـرها  الكائـن 

مجمع سكني 50/ب السعادة 2 الحي 

املحمدي اكادير.

ما يلــي :

عين  حي  إج   الشركة  مقر  تغيي3 

الطابق   970 دالية الصغي3ة القطعة 

االر�سي رقم 5 طنجة.

الخاصة  حصة   (((.(4 تفويت 

السيد  اج   لحسن  عريبات  بالسيد 

بلقا�سي عبد القادر.

الخاصة  حصة   (((.(( تفويت 

بالسيد ملغاري محمد اج  السيد بوطا 

االمين.

الخاصة  حصة   566.66 تفويت 

السيد  اج   حسين  ملغاري  بالسيد 

بلقا�سي عبد القادر.

الخاصة  حصة   566.66 تفويت 

بالسيد ملغاري حسين اج  السيد بوطا 

االمين.

من القانون   7 و   6 تغيي3 املادتين 

ااسا�سي للشركة.

أصبح توزيع الحصص و الرأسمال 

الشركة كالتاجي :

حصة   500 بلقا�سي عبد القادر 

50.000 درهم.

 50.000 حصة   500 بوطا االمين 

درهم.

استقالة السيد عريبات لحسن   

و السيد ملغاري حسين من منصبهما 

كمسي3ين لشركة. 

تعيين السيد بوطا االمين كمسي3 

وحيد للشركة ملدة غي3 محدودة.

اإلمضاء البنكي و االوتماعي ملزم 

بالسيد بوطا االمين او السيد بلقا�سي 

عبد القادر.

تم اإليداع   : تم اإليداع القانوني   

اكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2022 نوفم30   7 يوم 

.559550

444 P

SOCIETE DAMAN 
 TIK- SARL

 société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000.00 DHS

 Siège social : BLOC 1 RUE
 1 N 15 HAY AIT OUAJAA

TIKIOUINE AGADIR
 قرر الجمع العام االستثنائي املنعقد

بتاريخ 7 سبتم30 2022 ما يلي :
العنوان  إج   الشركة  مقر  تحويل 
التاجي : بلوك 5 زنقة 5 رقم 55 حي ايت 

اووعا تيكوين اكادير.
تعديل القانون ااسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لد  املحكمة 
نوفم30   54 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559264.
445 P

شركة أليكتركليم
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

الشريك الوحيد
رأسمال الشركة 5.500.000 درهم
 العنوان زنقة 95) رقم 55 لخيام 

2 اكادير 
 السجل التجاري )2650 اكادير

تحويل املقر االوتماعي 
لشركة الوحيد  الشريك   قرر 

أليكت3كليم  ما يلي : 
للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 
 55 رقم   (95 زنقة  العنوان  من 
الخيام 2 اكادير إج  العنوان التاجي : ب 
57 اسالن الحي  6 ج ح  55 عمارة ت 

املحمدي اكادير.
لد   إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
باكادير يوم ) نوفم30 2022 تحت رقم 

.559559
446 P

 STE AGNI FISCALITE SARL
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
تم االقرار   29/09/2020 باكادير في 

عل  مايلي :

للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 

حي   54 رقم  د  بلوك  العنوان  من 

العنوان  اج   اكادير  تكوين  الزيتون 

بلوك   577 عمارة رقم   4 الشقة رقم 

تكوين  بئ3انزران  حي   A شارع   5(

اكادير.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 

محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  دات  شركة  اج  

بشريك وحيد. 

بمصلحة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
باكادير في 28/10/2020 رقم اإليداع 

.9689

447 P

 AFRICAIN شركة

 DISTRIBUTION

 HYDRAULIQUE SARL
السجل التجاري : 5)227/ اكادير

تعديل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 

العام  الجمع  قرر   2022 52اكتوبر 

االستثنائي للشركة ما يلي : 

تحويل املقر االوتماعي للشركة إج  

العنوان التاجي : 

أ ميناء   558 الطابق االر�سي رقم 

.EX GH اكادير منطقة

تعديل القانون ااسا�سي للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   الضبط 

تحت   2022 نوفم30   9 باكادير بتاريخ 

الرقم 559255.

448 P

شركة كام ترانس
ش.م.م

STE GUAM TRANS SARL

RC 21585

تعديل 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

أكتوبر   6 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2022 بمقر الشركة تم التعديل ااتي :
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حي   : فتح فرع وديد للشركة في 

الجهوية  الرئيسية  الطريق  خشاب 

505 حي 50 القليعة.

الكمراني  حسن  السيد  استقالة 

السيدة  تعيين  و  الشركة  تسيي3  من 

الشامي غزالن مسي3ة وحيدة للشركة 

ملدة غي3 محدودة.

 بالنسبة للتوقيع البنكي واالوتماعي

تم تعيين السيد حسن الكمراني أو 

السيدة الشامي غزالن كموقعين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 

تحت عدد   2022 نوفم30   55 بتاريخ 

.2275

449 P

شركة بريفمار

ش.م

املقر االوتماعي رقم 4 عمارة النسيم 

شارع الحسن ااول املسي3ة  اكادير

السجل التجاري عدد 259)5 

باكادير.

فتح فرع للشركة
بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

الشركة  بمقر  املنعقدة  االستثنائية 

واملسجل   08/10/2022 بتاريخ 

مروع   01/11/2022 بتاريخ  بأكادير 

 7050542552229 رقم  التسجيل 

تقرر  ادن بالتحصيل 34963/2022 

ما يلي :

فتح فرع للشركة بطريق بيوكر  

الصفاء   واد  القروية  الجماعة 

بيوكر .

لد   القانوني  اإليداع  تم 

التجارية   باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   559547 عدد  تحت  باكادير 

الضبط  كتابة  ولد    04/11/2022

تحت  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

عدد 0)22 بتاريخ 08/11/2022 .  
ملخص قصد النشر

450 P

H-FARM
تعديل

العام  الجمع  محضر  بمووب 
 2022 أكتوبر   (5 بتاريخ  االستثنائي 

بأكادير تقرر ما يلي :
التي  االوتماعية،  السنة  تغيي3 
 (5 في  لتنتهي  يناير  فاتح  من  تبتدأ 
أكتوبر  من  الفاتح  في  لتبدأ  دون30، 
السنة  من  سبتم30   (5 في  لتنتهي 

القادمة.
بمكتب  القانوني  اإليداع  وتم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
نوفم30   7 بتاريخ   559565 تحت رقم 

.2022
451 P

AUTO ECOLE LAAOUINA
عقد تسيي3 حر

تم   29/06/2021 بتاريخ  إنه 
تحرير عقد تسيي3 حر بين :

 AUTO شركة   : ااول  الطرف 
الكائن مقرها   ECOLE LAAOUINA
شارع الحسن   28( برقم  االوتماعي 
الثاني عمارة املسي3ة أكادير في شخص 
الدين  نور  السيد  القانوني  ممثلها 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  العوينة 

.H2707رقم
قاسمي  محمد   : الثاني  الطرف 
رقم الوطنية  للبطاقة  الحامل 

. W207299
ااول  الطرف  خالله  من  اتفق 
للمحل  الحر  التسيي3  مهام  إسناد 
شارع   28( برقم  الكائن  التجاري  
الحسن الثاني عمارة املسي3ة أكادير 
املسجل بالسجل التجاري تحت رقم 
 50 ملدة  الثاني  الطرف  إج    (5(5

سنوات ابتداء من 2021/07/01 .
452 P

GOUD TRANS SARL
املحرر  العرفي  العقد  عل   بناء 
واملسجل   28/10/2022 بتاريخ 

بالعيون بتاريخ 09/11/2022. 
قرر ورثة املرحوم احمد مطاهري، 
 GOUD لشركة  الوحيد  الشريك 
مسؤولية  ذات   TRANS SARL

درهم   500.000 رأسمالها  محدودة 
املسي3ة   زنقة   : االوتماعي  مقرها 
العيون  املر�سى   (0 رقم  الخضراء 

مايلي :  
احمد  املرحوم  وفاة  تأكيد 

مطاهري :
أكد الجمع العام االستثنائي وفاة 
 GOUD لشركة  الوحيد  الشريك 
أحمد  املرحوم   TRANS SARL
 2025 يناير   25 مطاهري و ذلك يوم 
حسب شهادة الوفاة رقم 41/2021 

بأكادير.
االوتماعية  الحصص  تقسيم 
الجديد  التوزيع  وتأكيد  الورثة  عل  
الشكل  عل   االوتماعية  للحصص 

التاجي :
 6( الحسناوي  نزهة  السيدة 

حصة 00)6 درهم.
)6 حصة     السيدة حبيبة ابوخام 

00)6 درهم.
 5(5 مطاهري  االله  عبد  السيد 

حصة 500)5 درهم.
السيد عبد الرزاق مطاهري 5)5 

حصة 500)5 درهم
 5(5 مطاهري  زكرياء  السيد 

حصة 500)5 درهم
مطاهري  السيدة فاطمة الزهراء 

67 حصة 6700 درهم
  67 مطاهري  اسماء  السيدة 

حصة 6700 درهم
  67 مطاهري  سمهان  السيدة 

حصة 6700 درهم
67 حصة  السيدة نهيلة مطاهري 

6700 درهم
 67 مطاهري  شيماء  السيدة 

حصة 6700 درهم
67 حصة    السيدة نجاة مطاهري 

6700 درهم
السيدة حنان مطاهري 67 حصة 

6700 درهم
 500.000 حصة   5000 املجموع 

درهم
فاطمة  السيدة  تعيين   : التسيي3 
للبطاقة  الحاملة  مطاهري  الزهراء 
والسيدة   J387737 رقم  الوطنية 
للبطاقة  الحاملة  مطاهري  نهيلة 

مسي3تان   J515261 رقم  الوطنية 
للشركة GOUD TRANS SARL وملدة 

غي3 محدودة.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 
الزهراء  فاطمة  للسيدة  املشت3ك 

مطاهري والسيدة نهيلة مطاهري.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لد  
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  مكتب 
بالعيون بتاريخ 54 /55 /2022 تحت 

رقم 3302/2022.
453 P

 ANIR BOIS  شركة
شر كة محدودة املسؤولية 

راسمالها االوتماعي 5.500.000
مقرها االوتماعي :انزكان شارع 

محمد الخامس أموكاي الدشي3ة 
الغي3  العام  الجمع  بمقت�سى  
  30/04/2021 و   05 بتاريخ  العادي 

تقرر مايلي :
- معاينة و فاة أحد الشركاء.

- تعيين شركاء ودد.
من   07 و   06 الفصول  تحيين   -

القانون االسا�سي.
- التسيي3.

- التفويض.
السيد  عل   اإلبقاء   : التسيي3 

حسن ابلعضيم كمسي3 للشركة.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
انزكان  الضبط باملحكمة اإلبتدائية  
رقم  تحت   11/05/2021 بتاريخ 

.5090
السجل  في  التغيي3  تسجيل  تم 
اإلبتدائية   املحكمة  في  التجاري 
تحت   11/05/2021 بتاريخ  بانزكان 

رقم 5089.
454 P

 WAVEGO MOROCCO
تغيي3 نشاط الشركة

 WAVEGO  : الشركة  تسمية 
.MOROCCO

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات املسؤولية املحدودة.

 500.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.
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دوار   : للشركة  االوتماعي  املقر 
تسيالامليلن وماعة امسوان تامري 

اكادير.
رقم السجل التجاري : )5572.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تغيي3  تم   04/10/2022 في  املؤرخ 
غرض الشركة اج  مدرسة للركمجة 
وبالتاجي تم تغييىر الفصل الثالث من 

القانون ااسا�سي.
لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   559578 رقم  تحت  بأكادير 

.2022/11/07
455 P

STE CH.A.Y TRANS
SARL

بمووب محضر الجمع العام غي3 
العادي بتاريخ 24/10/2022 تقرر ما 

يلي :
املستخدمين  نقل  نشاط  إضافة 

لحساب الغي3 ؛
الغزوي  خالد  السيد  تعيين 
كمسؤول عن نشاط النقل بالشركة؛
تحديث القانون ااسا�سي للشركة ؛
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   (5 بتاريخ 

.559074
456 P

SOJOTRA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 500.000 درهم 
العنوان حيبي3 أنزران بلوك 55 شارع 

07 تيكيوين أكادير 
RC : 43445

تصفية الشركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
يوم5) أكتوبر 2022 بأكادير قد تقرر  

ما يلي :
ابتدء  للشركة  النهائية  التصفية 

من 5) أكتوبر 2022.
محمد  ووان  السيد  تعيين  تم 

كمأمور بالتصفية.

تم تعيين مقر التصفية في العنوان 
 07 شارع   55 بلوك  أنزران  حيبي3 

تيكيوين أكادير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوفم30   50 بتاريخ 

.5592((
457 P

 SOCIETE GENERAL WORK
 PRODUCTS  SARL

Constitution
رأسمالها 500.000 درهم.

املقر االوتماعي الطابق الرابع مكتب 
رقم )5,رواق مامونية شارع حسن  
البونعماني ف ش 500 حي الداخلة 

أكادير.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم انجاز القانون   2022 نوفم30   55

ااسا�سي
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 SOCIÉTÉ general  : التسمية 

.work products  SARL
غرض الشركة : است3اد و تصدير/ 

تجارة حرة.
التي  العمليات  إنجاز كل  وعموما 
مباشرة  غي3  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

أن تساهم في تنمية الشركة .
ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 
من يوم تقييدها في  سنة ابتداء   99

السجل التجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   500.000 مبلغ  في  الشركة 
 500 5000حصة من فئة  مقسم إج  

درهم لفائدة كل من : 
السيد ليو واكان 500 حصة.

السيد زهنج ليمين 500 حصة.
واكان  ليو  السيد  تعيين  تم 
كامل  تحملهما  مع  للشركة  كمسي3 
الصالحيات حسب القانون ااسا�سي 

للشركة .

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   16/11/2022 بتاريخ   الكادير 

رقم 20)559.
458 P

AOUZI LKHAWA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي الدشر 
ايت ايعزة- 000)8 تارودانت املغرب 

رقم التقييد في السجل التجاري 
955(:

 5 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

محدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.AOUZI LKHAWA
غرض الشركة بإيجاز: 

-نقل البضائع لحساب الغي3
- نقل اافراد لآلخرين.

املصحوبة  غي3  اامتعة  نقل   -
»طرود و رسائل».

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
تارودانت   8(000 الدشر ايت ايعزة- 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة :  500.000 

درهم، مقسم كالتاجي :
4))حصة   : السيد عثمان اوزي 

بقيمة 500 درهم للحصة .
)))حصة   : كبور  ومال  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد الحسن حادو : )))حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي   : عنوانه  اوزي  السيدعثمان 

الدشر ايت ايعزة تارودانت.
-السيد ومال كبور عنوانه :  دوار 

درايد سيدي بيبي شتوكة ايت باها .

- السيد الحسن حدو عنوانه: حي 
العزيب القليعة ايت ملول .

والعائلية  الشخصية  -ااسماء 
ومواطن مسي3ي الشركة :

عنوانه:حي  اوزي  السيدعثمان 
الدشر ايت ايعزة تارودانت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 4 نوفم30 

2022 تحت رقم 4)7.
459 P

SOCIETE APOGAM
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
نوفم30   ( بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
رأسمالها.  والتي  لشركة   2022
 25 برقم  الكائنة  درهم   (.500 000
تعيين  تقرر  تزنيت  الشرف  تجزئة 

مسي3 وديد السيد رشيد عوشاي
ااسا�سي  القانون  تحيين  تقرر 

للشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   11/11/2022 بتاريخ  تيزنيت 

رقم 47).
460 P

SOCIETE MANARAT SOUSS
SARL A AU

العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
أكتوبر   52 االستثنائي املؤرخ بتاريخ 
رأسمالها  والتي  لشركة   2022
 596 رقم  الكائنة  درهم   500 000
شارع اميمة ايت محمد تزنيت  تقرر 

هشام  املرحوم  وفاة  بعد 
بين  حصصه  تقسيم  تم  التكساري 

الورثة كالتاجي : 
الزووة مينة ازوليل 525 حصة

التكساري  الكريم  عبد  االبن 
256.67 حصة

 256.67 التكساري  يونس  االبن 
حصة

 508.(( التكساري  اميمة  االبنة 
حصة

 566.67 ااب ابراهيم التكساري 
حصة
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اام بامنة بن يحيا 566.67 حصة
-تحيين القانون ااسا�سي للشركة

- تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   11/11/2022 بتاريخ  تيزنيت 

رقم 46).
461 P

SOCIETE TOSMAN IMMO
SARL

Constitution
رأسمالها 000 500 درهم .

املقر االوتماعي دوار غبولة الركادة  
تزنيت.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
تم إنجاز القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
 SOCIÉTÉ TOSMAN  : التسمية 

.IMMO
عقاري،  وكيل   : الشركة  غرض 

أعمال البناء.
التي  العمليات  إنجاز كل  وعموما 
مباشرة  غي3  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

أن تساهم في تنمية الشركة .
ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 
سنة ابتدءا من يوم تقييدها في   99

السجل التجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 500.000 درهم.
حصة من فئة   5000 مقسم إج  

500 درهم لفائدة كل من : 
السيد عبد هللا بوفوس 4)) حصة.

 ((( لشكر  الرحيم  عبد  السيد 
حصة.

لسيد علي لركو : ))) حصة.
لشكر  هدي  السيدة  تعيين  تم 
كامل  تحملها  مع  للشركة  كمسي3ة 
الصالحيات حسب القانون ااسا�سي 

للشركة .
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   27/10/2022 بتيزنيت بتاريخ  

رقم 5)).
462 P

BH HEALTHCARE
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة
24 أكتوبر  طبقا للعقد املؤرخ في 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   2022
أوحد  شريك  ذات  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 : BH HEALTHCARE  : االسم

بشكل  اادوية  صناعة   : الهدف 
عام.

   :  500.000  : املجموعة  رأسمال 
درهم 

التسيي3 : السيد علي بوهدود
الرقم  عمارة أ،   : املقر االوتماعي 
إقامة برج الدالالت،   ،9 املكتب   ،52

شارع الحسن الثاني، أكادير.
املدة : 99 سنة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  التجاري 
بتاريخ  559272 الرقم   تحت 

54 نوفم30 2022.
463 P

 STE BEST OFFICE
BRANDING

 SARL AU
 : بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ يوم 

2022/10/20
تم إنشاء شركة ذات الخصائص 

التالية :
 STE BEST OFFICE  : التسمية 

.BRANDING  S.A.R.L AU
املقر : حي املسي3ة بلوك ب رقم 25 

الدراركة أكادير. 
العامة تجارة   : الشركة   غـرض 

و املكتبيات.
درهم   500.000  : الرأسمال 
من  نقدية  حصة   5000 إج   مقسم 

فئة 500درهم : 
بوودي أحمد : 5000 حصة.

التسيي3 في شخص بوودي احمد.
باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 
  2022  /10/11 التجارية بأكادير يوم 
تحت رقم 559240 والسجل التجاري 

تحت رقم ))5)5.
464 P

 SMART FLOW
 TECHNOLOGIES

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيـد شركة

تأسيس شركــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،12/09/2202
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيـد خصائصها كالتالـي :
 SMART FLOW  : التسمية 

.TECHNOLOGIES
تصميم،   1-  : االوتماعي  الهدف 
وتجارة  طباعة  إنجاز،  تطوير، 

ال30مجيات املعلوميات.
 54 مكتب رقم   : املقر االوتماعي 
عمارة أطلس شارع محمد الخامس 

الدشي3ة الجهادية
املدة : 99 سنة،

درهم   500.000  : الرأسمال 
حصة إوتماعية   5000 مقسمة إج  
من فئة 500 درهم للحصة الواحدة،  
السيد  الوحيـدة  للشريك  منتسبة  
حصة   5000 محمد  العورف  أيت 

اوتماعية.
الشركة  بتسيي3  يعهد   : التسيي3 
إج  السيد أيت العورف محمد ملدة 
أما التوقيع فينسب لها  غي3 محددة، 

كذلك،
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبتدائية  املحكمة  لد   الضبط 
تحت   13/10/2022 بتاريخ  بانزكان 

رقم )205.
465 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
TIGLIT

sarl
 Société à responsabilité limitée
.Au capital de 800.000 Dirhams

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
والذي تم   11/11/2022 املنعقد في 
بشركة  تغيي3ات  إحداث  بمووبه 
 BOULANGERIE PATISSERIE
TIGLIT SARL شركة ذات مسؤولية 
حيث   800.000 رأسمالها  محدودة  

اتفق عل  مايلي :

مملوكة  حصة   4000 تفويت 

السيد  لفائدة  يوسف  بهو  للسيد 

افنين سعيد.

مملوكة  حصة   4000 تفويت 

فنين  للسيد  ابراهيم  بهو  للسيد 

سعيد.

من  يوسف  بهو  السيد  استقالة 

منصبه كمسي3.

تعيين السيد افنين سعيد ،ب ت 

و رقم B63555 مسي3ا وحيدا للشركة 

ملدة غي3 محددة.

الوحيد  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

للمسي3.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 االبتدائية بتارودانت في 14/11/2022

تحت رقم 699.

466 P

 La SOCIETE MULTI
SERVICES ASSAKR

A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد ذات رأسمال: 

500.000.00

مقرها االوتماعي : الشقة في الطابق 

ااول، رقم 54 تجزئة كمال حي 

املرس الدشي3ة الجهادية، إنزكان.

السجل التجاري رقم : 55)27 

إنزكان

املوقع  ااسا�سي  القانون  إطار  في 

يوم 31/10/2022 تم تقرير مايلي :

 La SOCIETE شركة   : التسمية 

MULTI SERVICES ASSAKR AU

االنظافة،   : املزاول  النشاط 

نقل ااشخاص  الحراسة و املراقبة، 

او البضائع، تاور
في  تحديده  تم   : املال  رأس 

500.000.00 درهم مقسمة عل  500 

حصة ب 5000 درهم لكل حصة

بالسجل  مسجلة  الشركة 

ملدينة  التجارية  للمحكمة  التجاري 

بتاريخ   27(55 رقم  تحت  إنزكان 

.10/11/2022

467 P
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استدراك خطأ وقع بالجريدة 

 الرسمية عدد 7)57 بتاريخ

52 أكتوبر 2022 الصفحة 58798 

131P إعالن رقم

WISE VENTURE CAPITAL

S.A

بدال من :

برأسمال 95.540) درهم.

يقرأ :

برأسمال 9.554.000) درهم..

)الباقي ال تغيي3 فيه.)

« CH2»
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 52.000 درهم

املقر االوتماعي: اقامة عاليا، شارع 

و30ان خليل، عمارة

GHK 27-B11 

الرسم العقاري 08/589454، 

الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

8685/ الجديدة

تصفية شركـة
العام  الجمع  محضر  بمووب 

وفي مقر   ،2022 سبتم30   26 بتاريخ 

محل  بالجديدة،  الكائن  التصفية 

سانية  »برامة»،  إقامة   ،5 رقم 

 ،5( زنقة  املطار،  طريق  املراقب، 

بلوك A، قطاع )، قرر شركاء الشركة 

املذكورة اعاله ما يلي :

عن  الناتجة  الحسابات  اعتماد 

التصفية الكاملة للشركة.

اعتماد تقرير املصفي.

إعطاء االبراء للمصفي.

اغالق عمليات التصفية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

5) أكتوبر 2022 تحت رقم 55)29.

خالصة وبيان

1 C

 «FERCAL METAL»
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 500.000 درهم

املقر االوتماعي : كراج رقم 08، 
تجزئة كسوس، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:
59987

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ مسجل   ،2022 أكتوبر   24 
26 أكتوبر 2022، تم إعداد القانون 
ااسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.
تسمية الشركة : 

« FERCAL METAL «
لبيع  مقاولة   : الشركة  غـرض 
وإعادة  ومعالجة  الخردة،  وشراء 

تدوير النفايات.
عنوان املقر االوتماعي : كراج رقم 

08، تجزئة كسوس، الجديدة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمال 
   5000 درهم مقسم إج    500.000 في 
 500.00 بقيمة  اوتماعية  حصة 
اسمي  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكين : 
- السيد عبد الكريم شهاري: 500 

حصة اوتماعية.
 500 شهاري:  نجيب  السيد   -

حصة اوتماعية.
تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

99 سنة.
من فاتح يناير اج    : السنة املالية 
ااوج   السنة  باستثناء  ديسم30   (5
في  التقييد  تاريخ  من  تبتدئ  التي 

السجل التجاري.
الشركة  بتسيي3  يعهد   : التسيي3 
نجيب  للسيد  محددة  غي3  ملدة 

شهاري. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2022 نوفم30   07 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم .85)29
 خالصة وبيان

2 C

 « RIMA STAR »
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 500.000 درهم

املقر االوتماعي : تجزئة غزالن، رقم 

)5، الشقة )، الطابق الثاني، طريق 

مراكش، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

20007

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ مسجل   ،2022 أكتوبر   55 

52 أكتوبر 2022، تم إعداد القانون 

ااسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

«RIMA STAR« : تسمية الشركة

: مقاولة لإلنعاش  غـرض الشركة 

والصباغة  البناء  واشغال  العقاري 

العامة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،( الشقة   ،5( رقم  غزالن، 

الثاني، طريق مراكش، الجديدة.

محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمال 

   5000 درهم مقسم إج    500.000 في 

 500.00 بقيمة  اوتماعية  حصة 

اسمي  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكين : 

 500  : العرش  عثمان  السيد   -

حصة اوتماعية.

 500 العرش:  مصطفى  السيد   -

حصة اوتماعية.

تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

99 سنة.

من فاتح يناير اج    : السنة املالية 

ااوج   السنة  باستثناء  ديسم30   (5

في  التقييد  تاريخ  من  تبتدئ  التي 

السجل التجاري.

عثمان  السيد  يعين   : التسيي3 

مصطفى  والسيد  مسي3ا  العرش 

العرش مسي3ا مشاركا بتوقيع مشت3ك 

بينهما او منفصل. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2022 نوفم30   9 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 29405.
خالصة وبيان

3 C

 « SOCOUSPAT »
شركـة مجهولة االسم 

رأسمالها :  55.000.000 درهم

املقر االوتماعي : 207، عين قادوس، 

فاس

رقم التقييد في السجل التجاري :

/55279فاس

تعديالت
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2022 أكتوبر   52 االستثنائي بتاريخ 

مسجل بتاريخ ) نزفم30 2022

تقررما يلي :

محمد  املرحوم  أسهم  توزيع   -

يعقوبي سوسان بين ذوي الحقوق.

املتصرفين  وتزكية  تسمية   -

اإلداريين في مهامهم.
خالصة وبيان

4 C

 « SOCOUSPAT »
شركـة مجهولة االسم 

رأسمالها 55.000.000 درهم

املقر االوتماعي: 207، عين قادوس، 

فاس

رقم التقييد في السجل التجاري:

/55279فاس

تعديالت
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2022 أكتوبر   52 االستثنائي بتاريخ 

مسجل بتاريخ ) نوفم30 2022 تقررما 

يلي :

إدارة  مجلس  رئيس  تسمية   -

الشركة.

- صالحية التوقيع االوتماعي.
 خالصة وبيان

5 C
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LES MOULINS FEJJALINE  

شركـة مجهولة االسم 

رأسمالها 20.000.000 درهم

املقر االوتماعي: 204، عين قادوس، 

فاس

رقم التقييد في السجل التجاري:

/4548 فاس

تعديالت

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2022 أكتوبر   52 االستثنائي بتاريخ 

مسجل بتاريخ ) نوفم30 2022

تقررما يلي : تسمية رئيس مجلس 

إدارة الشركة.

- صالحية التوقيع االوتماعي.

خالصة وبيان

6 C

LES MOULINS FEJJALINE

شركـة مجهولة االسم 

رأسمالها 20.000.000 درهم

املقر االوتماعي : 204، عين قادوس، 

فاس

رقم التقييد في السجل التجاري:

/4548 فاس

تعديالت

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2022 أكتوبر   52 االستثنائي بتاريخ 

تقر  2022 نوفم30   (  مسجل بتاريخ 

ما يلي :

محمد  املرحوم  أسهم  توزيع   -

يعقوبي سوسان بين ذوي الحقوق.

املتصرفين  وتزكية  تسمية   -

اإلداريين في مهامهم.

خالصة وبيان

7 C

« LES MOULINS LAHLAL » 

شركـة مجهولة االسم 

رأسمالها 8.000.000) درهم

املقر االوتماعي : املنطقة الصناعية، 

رقم -46 -45 44، الجديدة

رقم التقييد في السجل التجاري :

/2207الجديدة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ )5 سبتم30 2022، 

 2022 سبتم30   28 بتاريخ  مسجل 

تقررما يلي : 

محمد  املرحوم  أسهم  توزيع 

يعقوبي سوسان بين ذوي الحقوق.

املتصرفين  وتزكية  تسمية 

اإلداريين في مهامهم.

تعديل القانون ااسا�سي للشركة 

تبعا للقرارات املذكورة أعاله.

خالصة وبيان

8 C

STE TRANS CHAMLI

 SARL

حي ملصل  الزنقة )2 الشقة 6 

الطابق )   الفقيه بن صالح    

راس املال 500.000 دهم 

السجل التجاري رقم 4745

اعالن حل شركة 

االستثنائي  القرار  بمقت�سى 

لشركاء الشركة بتاريخ 2 مارس 2022 

تم ما يلي :

اعالن حل الشركة أعاله املدعاة  

 STE TRANS CHAMLI   SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  صالح  بن  الفقيه  االبتدائية 

عدد 572.

9 C

STE TIDMASE
SARL AU

   RC  13355

العنوان : تجزئة العتمانية  الحي 

اإلداري الطابق ) بني مالل 

انشاء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذات املسؤولية ذات الشريك 

الوحيد تحمل الخصائص التالية :

 STE TIDMASE SARL : التسمية

.AU

الحي  العتمانية  تجزئة   : العنوان 

اإلداري  الطابق )  بني مالل 

االشغال  في  مقاول   : الغــرض 

العامة.

رأس املــال : 50000.00درهم 

السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة :99 سنة.

: محمد  املسي3 و الشريك الوحيد 

ايت ايراز.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت رقم 5508.

10 C

 AIT BEN OUN SARL
تجزئة العثمانية الحي اإلداري 

الطابق )– بني مالل

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذات املسؤولية دات الشريك 

الوحيد  تحمل  الخصائص التالية :

  AIT BEN OUN SARL : التسمية

الحي  عثمانية  تجزئة   : العنوان 

اإلداري الطابق )– بني مالل

الغــرض : التجارة بالتقسيط 

رأس املــال : 500.000درهم.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسي3 :  اونيني محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم      تحت  مالل  بني  االبتدائية 

5528 تاريخ 08/11/2022.

11 C

االعالنات القانونية واالدارية

R.A.I.G TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة R.A.I.G TRANS ش.م.م 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمووب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  إنشاء  تم   ،04/11/2022
 R.A.I.G TRANS لشركة  ااسا�سي 

والبيانات هي عل  النحو التاجي :
 R.A.I.G TRANS : االسم -

 57 العمارة رقم  املقر االوتماعي:   
شارع عبد هللا إبراھیم بلوك   ( ممر 
A حي السالم ایت ملول عمالة انزكان 

ایت ملول
الوطني  النقل  الشركة:  نشاط   
البضائع  أنواع  لجميع  والدوجي 

لحساب الغي3
ملدة: تم تحديد مدة الشركة في 99 

عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال االوتماعي: 500.000 

صالح را�سي و عبد هللا  السيد:   
اغالسن

التسيي3 : للسيد صالح الرا�سي و 
السيد عبد هللا اغالسن مسي3 ثاني

يناير   05 من  السنة االوتماعية: 
اج  5) دون30

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

10/11/2022 تحت رقم 2250
رقم التسجيل بالسجل التجاري   

هو: 45)27
1I

االعالنات القانونية واالدارية

H.A RAPIDE TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 H.A RAPIDE TRANSPORT شركة
ش.م.م بشريك واحد

تأسيس شركة
بمووب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  إنشاء  تم   ،11/02/2022
 H.A RAPIDE لشركة  ااسا�سي 
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عل   هي  والبيانات   TRANSPORT
النحو التاجي 

 H.A RAPIDE  : االسم   -
TRANSPORT

 املقر االوتماعي : العمارة رقم 57 
 A ممر ) شارع عبد هللا إبراھیم بلوك
حي السالم ایت ملول عمالة انزكان 

ایت ملول
الوطني  النقل  الشركة:  نشاط 
البضائع  أنواع  بجميع  والدوجي 

لحساب الغي3  
تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

99 عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال االوتماعي: 500.000

 السيد: حسن أولعيد 
التسيي3 السيد: حسن أولعيد

يناير   05 من  السنة االوتماعية: 
اج  5) دون30

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

10/11/2022 تحت رقم 2255
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

هو: 47)27

2I

االعالنات القانونية واالدارية

Dualcontrol services
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Dualcontrol services شركة
ش.م.م بشريك واحد

تأسيس شركة
بمووب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  إنشاء  تم   ،11/03/2022
 Dualcontrol لشركة  ااسا�سي 
النحو  عل   هي  والبيانات   services

التاجي :
Dualcontrol services :االسم -

 57 العمارة رقم  املقر االوتماعي: 
شارع عبد هللا إبراھیم بلوك   ( ممر 
A حي السالم ایت ملول عمالة انزكان 

ایت ملول
حراسة،  أمن،  الشركة:  نشاط 

نظافة وأعمال متنوعة

ملدة: تم تحديد مدة الشركة في 99 
عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.

الرأسمال االوتماعي: 500.000
السيد: أحمد اللحياني

التسيي3 السيد: أحمد اللحياني
يناير   05 من  السنة االوتماعية: 

اج  5) دون30
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

10/11/2022 تحت رقم 2249
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

هو: )4)27

3I

omnium management

TEAM HACHIMI SPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
TEAM HACHIMI SPORT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 205 بلوك 
52 بوتاالمين - 52000 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2025 شتن30   54
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TEAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HACHIMI SPORT
صالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضة.

عنوان املقر االوتماعي : 205 بلوك 
الرشيدية   52000  - بوتاالمين   52

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد اباسيدي هاشمي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هاشمي  اباسيدي  السيد 
بوتاالمين   52 بلوك   205 عنوانه)ا) 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
هاشمي  اباسيدي  السيد 
بوتاالمين   52 بلوك   205 عنوانه)ا) 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

شتن30 2025 تحت رقم 55275.
4I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

SERVICE IMM PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

99) الطابق 2 مكتب 5 تجزئة ونة 
الزيتون 5 بنسودة فاس ، 0000)، 

فاس املغرب
SERVICE IMM PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 2 

رقم 595 تجزئة محمد بنسودة فاس 
- 0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(75(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE IMM PRO
االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة
االنعاش العقاري.

 2 محل   : عنوان املقر االوتماعي 
رقم 595 تجزئة محمد بنسودة فاس 

- 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد صوالج : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيد عبد الكريم صوالج 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صوالج  محمد  السيد 

فاس 0000) فاس املغرب.
صوالج  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) فاس 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  صوالج  محمد  السيد 

فاس 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4674.
5I

HORIZON LINES SARL

PALOMA CHAUX
إعالن حر

التسيي3 الحر
PALOMA CHAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي: دوار 
يرغيت، الجماعة القروية الزيتون، 

93000- تطوان املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(569(



22131 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قام   ،23/06/2022 بتاريخ  بتطوان 
 Khalid( اغاور  السيــد خالد  السيد 
وصالحية  حق  بتسليم   ،(AGAUER
التسيي3 الحر لجميع ااصل التجاري 
دوار  املقيد باسمه والكائن بتطوان، 
الزيتون،  القروية  الجماعة  يرغيت، 
 LA( الجي3  صناعة  في  املستغل 
 ،(FABRICATION DE CHAUX
واملسجل باملحكمة اإلبتدائية بتطوان 
السجل  من   45576 الرقم  تحت 
التحليلي وذلك لفائدة الشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
شركة   ،«PALOMA CHAUX  «
ألف  خمسون  رأسمالها  مغربية، 
بالسجل  ومقيدة   ،(50.000( درهم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوان 

تحت الرقم )569).
خمس  ملدة  الحر  التسيي3  انعقد 
تلقائيا  للتجديد  قابلة  سنوات   (5(
تبتدء من فاتح من فاتح يوليوز 2022 
ألفين  قدره  شهري  مبلغ  مقابل   ،
شاملة  درهم   (2.400( وأربعمائة 

الضرائب.
للنشر واإلعالم

6I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ANZIG TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
ANZIG TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي املسي3ة 

4 شارع حسن بن ولون رقم 4 - 
000)7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANZIG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي3؛

- النقل العام الخاص لألشخاص ؛

- النقل املحلي والدوجي.

- وكيل الشحن.

- تأوي3 املركبات بسائق أو بدونه ؛

أو   / و  املركبات  وميع  تأوي3   -

اآلالت ؛.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 

4 شارع حسن بن ولون رقم  املسي3ة 

4 - 000)7 الداخلة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : سوهل  محسن  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد سعيد الغازي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن سوهل عنوانه)ا) 

باحنيني  احمد  شارع   2 املسي3ة  حي 
رقم 84 000)7 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  الغازي  سعيد  السيد 
4 شارع حسن بن ولون  حي املسي3ة 

رقم 4 000)7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد محسن سوهل عنوانه)ا) 

باحنيني  احمد  شارع   2 املسي3ة  حي 
رقم 84 000)7 الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  الغازي  سعيد  السيد 
4 شارع حسن بن ولون  حي املسي3ة 

رقم 4 000)7 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   20

.1737/2022
7I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SOCIETE AGRICOLE
MERIDIONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
 SOCIETE AGRICOLE

MERIDIONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
الوحدة رقم 457 - 000)7 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AGRICOLE  :

.MERIDIONE
زراعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وميع  وإنتاج  وتطوير  ومعالجة 
منتجات  وتسويق  البستنة  منتجات 
ااشجار  زراعة  وكذلك  البستنة 
وزراعة الحمضيات وتربية الدواون 

والخضروات املبكرة ؛
اإلنتاج الزراعي بجميع أشكاله:   -
التشجي3 ، والزراعة ، وزراعة الكروم 
ووميع  املبكرة  والخضروات   ،

املنتجات ااخر  املتعلقة بالت3بية ؛.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   7(000  -  457 الوحدة رقم 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 700  : الفروقي  سعود  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 (00  : الهادي  فاتحة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفروقي  سعود  السيد 
 7(000  457 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.
السيدة فاتحة الهادي عنوانه)ا) 
 7(000  457 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الفروقي  سعود  السيد 
 7(000  457 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   26

.1782/2022
8I

SM SOUTH CAPITAL

M.K.D
شركة املساهمة

استمرار نشاط الشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
M.K.D »شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 5, شارع 
البحراادرياتيكي عين الدياب الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.589949
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرر ما   2022 أكتوبر   05 املؤرخ في 

يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .5

الخسائر املسجلة.

الشركة  رأسمال  تخفيض   .2

بمبلغ يساوي 5 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )6))84.

9I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TEMYAS ASSURANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

TEMYAS ASSURANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

احمد باحنيني مدار السالم - 000)7 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.755(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

ياسين التامك  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اوتماعية  حصة   500

احمد  )ة)  500 حصة لفائدة السيد 

التامك بتاريخ 25 أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   27

.1792/2022

10I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TEMYAS ASSERANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

ذات  شركة  فيداكا،  ائتمانية 

املسؤولية املحدودة

 01-7724 رقم  العركوب  شارع 

 ،7(000  ،546 رقم  ال30يد  صندوق 

الداخلة املغرب

شركة   TEMYAS ASSERANCE

ذات املسؤولية املحدودة

شارع  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

احمد باحنيني مدار السالم - 000)7 

الداخلة املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.755(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

التامك احمد كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   27

.1792/2022

11I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 INSTITUT MESTI

 D›INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

 INSTITUT MESTI

D›INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 92 

مكرر شارع املسجد مدينة املسي3ة 

05 - 000)7 الداخلة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك الحسن افارس و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه 

 2022 يوليوز   55 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ااتي :

 525  ، امقران  اسماء  السيد)ة) 

حصة.

 58(  ، افارس  احمد  السيد)ة) 

حصة.

 292  ، افارس  اميمة  السيد)ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   (5

.1827/2022

12I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 INSTITUT FIRST ACADEMY 
 POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

 INSTITUT FIRST ACADEMY 

 POUR LA FORMATION

 PROFESSIONNELLE PRIVEE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 92 

مكرر شارع املسجد مدينة املسي3ة 

05 - 000)7 الداخلة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك الحسن افارس و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه 

 2022 يوليوز   55 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ااتي :

 525  ، امقران  اسماء  السيد)ة) 

حصة.

 58(  ، افارس  احمد  السيد)ة) 

حصة.

 292  ، افارس  اميمة  السيد)ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   (5

.1826/2022

13I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 INSTITUT MESTI
 D›INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

 INSTITUT MESTI

 D›INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االوتماعي رقم 92 

مكرر شارع املسجد مدينة املسي3ة 

05 - 000)7 الداخلة.
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تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إج   الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   (5

.1827/2022

14I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 INSTITUT MESTI

 D›INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

 INSTITUT MESTI

 D›INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 92 

مكرر شارع املسجد مدينة املسي3ة 

05 - 000)7 الداخلة املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

امقران اسماء كمسي3 وحيد

تبعا لوفاة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   (5

.1827/2022

15I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 INSTITUT FIRST ACADEMY

 POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVEE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

 INSTITUT FIRST ACADEMY

 POUR LA FORMATION

 PROFESSIONNELLE PRIVEE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االوتماعي رقم 92 

مكرر شارع املسجد مدينة املسي3ة 

5 - 000)7 الداخلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8955

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إج   الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   (5

.1826/2022

16I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 INSTITUT FIRST ACADEMY

 POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

ذات  شركة  فيداكا،  ائتمانية 

املسؤولية املحدودة

 01-7724 رقم  العركوب  شارع 

 ،7(000  ،546 رقم  ال30يد  صندوق 

الداخلة املغرب

 INSTITUT FIRST ACADEMY

 POUR LA FORMATION

 PROFESSIONNELLE PRIVEE

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 92 

مكرر شارع املسجد مدينة املسي3ة 5 - 

000)7 الداخلة املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8955

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

امقران اسماء كمسي3 وحيد

تبعا لوفاة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   (5

.1826/2022

17I

املركز املراك�سي لإلرشاد

MC3GC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماووريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

MC3GC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي الشقة 
) الطابق الثاني رقم 955 تجزئة 

املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59277
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
 2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
رأسمالها  مبلغ   MC3GC املحدودة 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000,00
الثاني  الطابق   ( الشقة  اإلوتماعي 
تجزئة املسار طريق اسفي   955 رقم 
ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

: - توقف النشاط التجاري للشركة.
الشقة  التصفية ب  مقر  و حدد 
تجزئة   955 رقم  الثاني  الطابق   (
املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب. 
و عين:

ميشيل  وو�سي  السيد)ة) 
كونت3يراس و عنوانه)ا) 28 درب وديد 
املغرب  مراكش   40000 دكالة  باب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545098.
18I

املركز املراك�سي لإلرشاد

يونس تيك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماووريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

يونس تيك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : )55 
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شارع عبد الكريم الخطابي إقامة 
املهندس الطابق ااول رقم 4 كيليز - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29449

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 
حل يونس تيك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
درهم وعنوان   20.000,00 رأسمالها 
عبد  شارع   55( اإلوتماعي  مقرها 
املهندس  إقامة  الخطابي  الكريم 
 40000  - كيليز   4 الطابق ااول رقم 
توقف  ل-  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط التجاري للشركة.
و عين:

و  الزعزاع  يونس  السيد)ة) 
رقم  مو�سى  سيدي  دوار  عنوانه)ا) 
557 40000 مراكش املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 55( وفي   2022 شتن30   (0 بتاريخ 
إقامة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
املهندس الطابق ااول رقم 4 كيليز - 

40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545099.
19I

SOCIETE MODYANI SARL

CASTE MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

CASTE MOTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي كراج 
بتجزئة اامي3ة زنقة اشبيلية رقم 47 

- 500)9 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 شتن30   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASTE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOTO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراوات نارية بدون سائق.

كراج   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 47 بتجزئة اامي3ة زنقة اشبيلية رقم 

- 500)9 الفنيدق املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   500  : السيد محمد طايا 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : السيد عبد املومن اعكشا 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طايا  محمد  السيد 

 47 بتجزئة اامي3ة زنقة اشبيلية رقم 

500)9 الفنيدق املغرب.

اعكشا  املومن  عبد  السيد 

محمد  شارع  الشبار  حي  عنوانه)ا) 

 55 رقم  الناشف  واد  زنقة  الحراق 

500)9 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  طايا  محمد  السيد 

 47 بتجزئة اامي3ة زنقة اشبيلية رقم 

500)9 الفنيدق املغرب

اعكشا  املومن  عبد  السيد 

محمد  شارع  الشبار  حي  عنوانه)ا) 

 55 رقم  الناشف  واد  زنقة  الحراق 

500)9 الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   59 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2525.

20I

SOCIETE MODYANI SARL

M.K.R ECLAIRAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

M.K.R ECLAIRAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : شقة 

بشارع محمد الخراز زنقة 4 رقم 

2) الطابق ااول - 000)9 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(5029

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  26 شتن30  املؤرخ في 

ذات  شركة   M.K.R ECLAIRAGE

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

اإلوتماعي شقة بشارع محمد الخراز 
زنقة 4 رقم 2) الطابق ااول - 000)9 

تطوان املغرب نتيجة لفشل املشروع.

و عين:
السيد)ة) رشيد مقدم و عنوانه)ا) 
شارع محمد الخراز زنقة 4 رقم 2) ط 

5 000)9 تطوان املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شقة  وفي   2022 شتن30   26 بتاريخ 
رقم   4 زنقة  الخراز  محمد  بشارع 

تطوان   9(000  - ااول  الطابق   (2

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   54 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2505.

21I

SOCIETE MODYANI SARL

K.COMERCIO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

K.COMERCIO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : تجزئة 

اامي3ة شارع عالل بن عبدهللا 

رقم 455 ب الطابق ااول رقم 5 - 

500)9 الفنيدق املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26995

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  26 شتن30  املؤرخ في 

K.COMERCIO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

مقرها اإلوتماعي تجزئة اامي3ة شارع 

عالل بن عبدهللا رقم 455 ب الطابق 

الفنيدق   9(500  -  5 رقم  ااول 

املغرب نتيجة لفشل املشروع.

و عين:

و  مضيان  خالد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي كنديسة الوسطى شارع 

الفنيدق   9(500  565 أبريل رقم   9

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   2022 شتن30   26 بتاريخ 

رقم  عبدهللا  بن  عالل  شارع  اامي3ة 

455 ب الطابق ااول رقم 5 - 500)9 

الفنيدق املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   54 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2894.

22I



22135 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

انستا اوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES
 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC
انستا اوطو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 85 
حي بحسين بنسركاو اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2729(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 شتن30 2022 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
زنقة  د0)  تجزئة  بالعنوان  الكائن 
تاسيال  الصناعي  الحي  الحسيمة 
80000 الدشي3ة  الدشي3ة الجهادية - 
الجهادية املغرب و املسي3 من طرف 

السيد)ة) مريخ سعيدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2200.
23I

QUALICIA CONSULTING

 ZE AGENCY
COMMUNICATION SARL

إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 54 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب
 ZE AGENCY

 COMMUNICATION SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: اقامة 
املنار 02 ادريس 5 عمارة دال 04 
الشقة 09 م ج مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.462(5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 52 شتن30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  اوتماعية  حصة   500 تفويت 
طرف السيدة الركراكي مريم لفائدة 
الحاملة  خديجة  ابااحماد  السيدة 
 (6699 دال  رقم  الوطنية  للبطاقة 
مو�سى  بن  درب   57 ب  والقاطنة 

سيدي سالمة االنوار مكناس 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
اج   شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  االوتماعي  املقر  تغيي3 
عمارة دال   5 ادريس  اقامة املنار02 
 20 م ج مكناس اج    09 الشقة   04
شارع االمي3 موالي عبد هللا الطابق 4 

مكتب 7 م ج مكناس
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
الزخنيني  السيد  استقالة  قبول 
كمسي3  مهامه  من  املهدي  محمد 

الشركة 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
خديجة  ابااحماد  السيدة  تعيين 
دال  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
بن  درب   57 ب  والقاطنة   (6699
مو�سى سيدي سالمة االنوار مكناس 

كمسي3 وديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
اج   شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  االوتماعي  املقر  تغيي3 
عمارة دال   5 ادريس  اقامة املنار02 
 20 م ج مكناس اج    09 الشقة   04
شارع االمي3 موالي عبد هللا الطابق 4 

مكتب 7 م ج مكناس

عل   ينص  الذي   :52 رقم  بند 
500 حصة اوتماعية  تفويت  مايلي: 
مريم  الركراكي  السيدة  طرف  من 
خديجة  ابااحماد  السيدة  لفائدة 
دال  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
بن  درب   57 ب  والقاطنة   (6699

مو�سى سيدي سالمة االنوار مكناس
عل   ينص  الذي   :4( رقم  بند 
مايلي: قبول استقالة السيد الزخنيني 
كمسي3  مهامه  من  املهدي  محمد 

الشركة 
عل   ينص  الذي   :4( رقم  بند 
ابااحماد  السيدة  تعيين  مايلي: 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  خديجة 
 57 ب  والقاطنة   (6699 دال  رقم 
درب بن مو�سى سيدي سالمة االنوار 

مكناس كمسي3 وديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4086.
24I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 CYCLO TRAITEUR KECH
سيكلو ممون كش

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH MAROC

CYCLO TRAITEUR KECH سيكلو 
ممون كش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي تعاونية 
سيدي الظاهر 5) تاركة سعادة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(02((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
سيكلو   CYCLO TRAITEUR KECH

ممون كش.
استئجار   : غرض الشركة بإيجاز 
للمناسبات  استقبال  صالة 
 - أخر   تجمعات  وأي  االحتفالية 
وما  االحتفالية  املناسبات  تنظيم 
يماثلها - ممون للمناسبات االحتفالية 

وما يماثلها.
تعاونية   : املقر االوتماعي  عنوان 
سعادة  تاركة   (5 الظاهر  سيدي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد امغريد عبد اللطيف : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيد امغريد عبد العزيز 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  امغريد  السيد 
الظاهر  سيدي  تعاونية  عنوانه)ا) 
تاركة سعادة مراكش 40000 مراكش 

املغرب.
العزيز  عبد  امغريد  السيد 
الظاهر  سيدي  تعاونية  عنوانه)ا) 
تاركة سعادة مراكش 40000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
اللطيف  عبد  امغريد  السيد 
الظاهر  سيدي  تعاونية  عنوانه)ا) 
تاركة سعادة مراكش 40000 مراكش 

املغرب
العزيز  عبد  امغريد  السيد 
الظاهر  سيدي  تعاونية  عنوانه)ا) 
تاركة سعادة مراكش 40000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   (5 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 540955.
25I
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CASA COMPTES

KAMS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

KAMS IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 202، 

شارع عبد املومن الطابق السفلي 
رقم 5 - 60)20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   2(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KAMS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  وميع  وتسيي3  وإدارة  وبيع 
العقارات، وكذا استغاللها عن طريق 

التأوي3..
 ،202  : االوتماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 60)20 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السالوي  كامل  محمد  السيد 
 500 بقيمة  حصة   5.000  : حمدة 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السالوي  كامل  محمد  السيد 
نورماندي  زنقة  عنوانه)ا)  حمدة 
درج أ طابق ) شقة 2) تجزئة إيربان 

املعاريف. الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السالوي  كامل  محمد  السيد 
نورماندي  زنقة  عنوانه)ا)  حمدة 
درج أ طابق ) شقة 2) تجزئة إيربان 

املعاريف. الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844869.
26I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE JENFI TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME 58

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM
 GHAZALI OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE JENFI TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : تجزئة 

النجد 2 رقم 882 سيدي يحي وودة 
- 60000 وودة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26(99
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 غشت   25 في  املؤرخ 
 STE JENFI TRAVAUX SARL حل 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 882 رقم   2 اإلوتماعي تجزئة النجد 
وودة   60000  - وودة  يحي  سيدي 

املغرب نتيجة الزمة اقتصادية.

و عين:
و  ونفي  يوسف  بن  السيد)ة) 
 882 رقم   2 تجزئة النجد  عنوانه)ا) 
وودة   60000 وودة  يحي  سيدي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 غشت   25 بتاريخ 
النجد 2 رقم 882 سيدي يحي وودة - 

60000 وودة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5722.
27I

CASA COMPTES

THE TOUCH AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

THE TOUCH AGENCY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 202، 
شارع عبد املومن الطابق السفلي 
رقم 5 - 60)20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUCH AGENCY
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت ؛
- ابتكار الحلول املعلوماتية.

- أعمال املعلوميات؛

- إنشاء املواقع عل  االنت3نت.
- التسويق الرقمي ؛
- الرسوم البيانية.

- التصوير ؛
- التجارة اإللكت3ونية؛

- التكوين وتقديم الخدمات؛
- التجارة.

- انشاء محتو ؛
أنواع  وميع  وتوزيع  تسويق   -

املنتجات.
- استي3اد وتصدير وميع ااصناف 
واملعدات  واملواد  والسلع  واملنتجات 

من أي نوع ؛
والدراسات  الخدمات  أداء   -

وااعمال بجميع أنواعها.
- تسيي3 الخدمات لفائدة الغي3؛

الكمبيوتر  أنظمة  تطوير   -
والخدمات  والتطبيقات  وال30مجيات 

املتنقلة من أول التسيي3 التجاري؛
آمنة  وبرامج  تطبيقات  تطوير   -
للهواتف املحمولة والهواتف الذكية 

واللوحات االكت3ونية ؛
االخت3اع  براءات  الحصول عل    -
والبيع  واملساهمة   ، أشكالها  بجميع 
املباشر،  غي3  أو  املباشر  والتمثيل 

واالتجار في وميع براءات االخت3اع..
 ،202  : االوتماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 60)20 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السالوي  واد  محمد  السيد 
حمدة : 40) حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.
 ((0  : املنخرط  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   ((0  : السيد طه اطريشا 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد واد السالوي حمدة 
عنوانه)ا) 45 اقامة ضح  شارع عبد 
البيضاء  الدار  آنفا.  الهادي بوطالب 

املغرب.



22137 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

عنوانه)ا)  املنخرط  السيد حمزة 
27 رقم ) اقامة اليسر زنقة ابي نعيم 

م ج. فاس املغرب.
عنوانه)ا)  اطريشا  طه  السيد 
الدمنة.  حي  امللكي  الجيش  شارع 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد واد السالوي حمدة 
عنوانه)ا) 45 اقامة ضح  شارع عبد 
البيضاء  الدار  آنفا.  الهادي بوطالب 

املغرب
عنوانه)ا)  املنخرط  السيد حمزة 
27 رقم ) اقامة اليسر زنقة ابي نعيم 

م ج. فاس املغرب
عنوانه)ا)  اطريشا  طه  السيد 
الدمنة.  حي  امللكي  الجيش  شارع 

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844870.
28I

CASA COMPTES

NJ TECH TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

NJ TECH TRADING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 202، 

شارع عبد املومن الطابق السفلي 
رقم 5 - 60)20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECH TRADING
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع وتوزيع وميع املعدات الصناعية 
وأوهزة  واإللكت3ونية  والكهربائية 

الكمبيوتر واالتصاالت..
 ،202  : االوتماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 60)20 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : ناجي  وميلة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ناجي  وميلة  السيدة 
55 زنقة سان سانس طابق 5 شقة 8 
الدار البيضاء  اقامة ابتسام بلفدير. 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة امال فرسيوي عنوانه)ا) 
الدار   .( زنقة ابو بكر الصديق ط   5

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 9)8455.
29I

CASA COMPTES

ORIENT TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

ORIENT TRADING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 202 شارع 
عبد املومن الطابق السفلي رقم 5 - 

60)20 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9572(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )5 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطابق  املومن  عبد  شارع   202«
السفلي رقم 5 - 60)20 الدار البيضاء 
 ،25 زنقة  ال30كة،  »حي  إج   املغرب» 

رقم 45 -. الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84500.
30I

CASA COMPTES

 UNIVERS PREVENTION
CASA

إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 UNIVERS PREVENTION CASA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: حي فرارة 
تجزئة ميسيمي رقم 228 - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.206989

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 57 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
تأكيد وفاة الشريكة املسي3ة   - مايلي: 
وريدي  سعيدة  املرحومة  الوحيدة 

بنونة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
املرحومة سعيدة  تحويل حصص   -

وريدي بنونة لفائدة ورثتها.
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
- تعيين السيد مهدي السالوي كمسي3 

وحيد للشركة ملدة غي3 محدودة.
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

- تجديد القانون ااسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
ينص عل   الذي  و7:   6 رقم  بند 
االوتماعي  الرأسمال  يتكون  مايلي: 
حصة اوتماعية موزعة   5000 من 
السيد عبد الغني السالوي   - كالتاجي: 
مريم  السيدة   - حصة).   587(
السيد   - حصة).   (6(( السالوي 
 - حصة).   225( السالوي  مهدي 
السيد عثمان السالوي )225 حصة).
الذي ينص   :5 -15فقرة  بند رقم 
تسي3 الشركة ملدة غي3   - عل  مايلي: 
للسيد  الوحيد  بالتوقيع  محدودة 

مهدي السالوي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845059.
31I

Notaire

DREVET DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
DREVET DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي )5 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

االول الرقم 8 - 70)20 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565067
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في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREVET DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : -استغالل 

املحركات  وزيوت  وقود  لبيع  محطة 

و  بالسيارات  املتعلقة  املواد  كل  و 

املركبات..

زنقة   5(  : عنوان املقر االوتماعي 

احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

االول الرقم 8 - 70)20 الدار البيضاء 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 4.500.000 

درهم، مقسم كالتاجي:

 4.500  : فائد  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين فائد عنوانه)ا) 

الحي   59 الرقم   ( زنقة   5 بلوك 

البيضاء  الدار   20570 املحمدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد نور الدين فائد عنوانه)ا) 

الحي   59 الرقم   ( زنقة   5 بلوك 

البيضاء  الدار   20570 املحمدي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )88420.

32I

B.S PRESSING SARL AU 

B.S PRESSING SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

B.S PRESSING SARL AU

 AVENUE ANFA LOTISSEMENT

 MESSAOUDA I LOT I MAGASIN

 N° 1B SOUANI ، 90100،

TANGER MAROC

B.S PRESSING SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : شارع 

أنفا إقامة مسعودة 5 إقامة 5 محل 

5 ب، السواني - 90500 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8440(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 57 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة   B.S PRESSING SARL AU

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

أنفا إقامة مسعودة 5 إقامة 5 محل 5 

ب، السواني - 90500 طنجة املغرب 

نتيجة لعدم اكتمال املشروع.

و عين:

السيد)ة) عبد الحميد العمراني و 

عنوانه)ا) شارع موالي يوسف إقامة 

 90020  27 الشقة   5 تهليل الطابق 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2022 أكتوبر   57 بتاريخ 

أنفا إقامة مسعودة 5 إقامة 5 محل 5 

ب، السواني - 90500 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 5)2590.

33I

TRAVASLIM

TRAVASLIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAVASLIM

مشروع مدينة الرحمة 02 رقم 975 

مكازة دار بوعزة البيضاء ، )2722، 

دار بوعزة الدار البيضاء املغرب

TRAVASLIM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مشروع 

مدينة الرحمة 02 رقم 975 مكازة 

دار بوعزة البيضاء - )2722 دار 

بوعزة الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   55

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVASLIM

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء.

مشروع   : عنوان املقر االوتماعي 
مدينة الرحمة 02 رقم 975 مكازة دار 

دار بوعزة   2722(  - بوعزة البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد سعيد الكامل : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكامل  سعيد  السيد 
زنقة   4 مجموعة  رشيد  موالي  حي 
الدار   20000 البيضاء   557 رقم  م 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكامل  سعيد  السيد 
زنقة   4 مجموعة  رشيد  موالي  حي 
الدار   20000 البيضاء   557 رقم  م 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 855)).
34I

CANOCAF SARL

VGUE CAFE NADOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
VGUE CAFE NADOR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي املطار 
اقامة النسيم 25 - 62000 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59959

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 شتن30   05 في  املؤرخ 
شركة   VGUE CAFE NADOR حل 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 62000  -  25 النسيم  اقامة  املطار 
نهاية  ل-  نتيجة  املغرب  الناظور 

نشاط الشركة.
و عين:

و  ال30كاني  الحق  عبد  السيد)ة) 
 52 رقم  لحسن  أوالد  حي  عنوانه)ا) 
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62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 07 شتن30 2022 وفي حي املطار 
الناظور   62000  -  25 اقامة النسيم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 0)46.
35I

CANOCAF SARL

BENKHEDDA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
BENKHEDDA SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

عاريض بلوك )0 - 62000 الناظور 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57965
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   BENKHEDDA SERVICES
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
بلوك  عاريض  حي  اإلوتماعي  مقرها 
الناظور املغرب نتيجة   62000  -  0(

ل : - نهاية نشاط الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الناظور   62000  -  0( عاريض بلوك 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عبد الوهاب ابن خدة و 
رقم   58 حي لعرا�سي زنقة  عنوانه)ا) 
20 62000 الناظور املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4657.
36I

CANOCAF SARL

BENKHEDDA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
BENKHEDDA SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي 

عاريض بلوك )0 - 62000 الناظور 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57965
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   05 في  املؤرخ 
 BENKHEDDA SERVICES حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
بلوك  عاريض  حي  اإلوتماعي  مقرها 
الناظور املغرب نتيجة   62000  -  0(

ل- نهاية نشاط الشركة.
و عين:

عبد الوهاب ابن خدة  السيد)ة) 
58 رقم  و عنوانه)ا) ي لعرا�سي زنقة 
20 62000 الناظور املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2022 أكتوبر   52 بتاريخ 
الناظور   62000  -  0( عاريض بلوك 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4680.
37I

fiduciaire belamine

 PAPETERIE EL
MOUTANABBI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire belamine
 appt 3 imm 10 rue a avenue des
 far vn meknes meknes، 50000،

meknes maroc
 PAPETERIE EL MOUTANABBI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 

رقم ) عمارة ) قرب ثانوية موالي 
اسماعيل مكناس - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   26
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAPETERIE EL MOUTANABBI
غرض الشركة بإيجاز : وراقة

مطبعة
مكتبة.

محل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
موالي  ثانوية  قرب   ( عمارة   ( رقم 
مكناس   50000  - اسماعيل مكناس 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : املتنبي  نجالء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املتنبي  نجالء  السيدة 

 5 الف  عمارة   5 رشد  ابن  إقامة 

شقة 2 م ج مكناس 50000 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  املتنبي  نجالء  السيدة 

 5 الف  عمارة   5 رشد  ابن  إقامة 

شقة 2 م ج مكناس 50000 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   57 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 20)2.

38I

SOFICODEX

ARTIZANAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

SOFICODEX

45 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 2)200، الدار 

البيضاء املغرب

ARTIZANAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 544، زنقة 

محمد سميحة اقامة ووهرة محمد 

سميحة الطابق السادس الشقة 5) 

- 20200 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.555529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  22 شتن30  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

الشفاعي نجيبة كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 89)844.

39I
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STE AGEFICO SARL

MERCAMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
STE AGEFICO SARL

الطابق  الخيام  عمر  شارع   52
الثاني رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
ذات  شركة   MERCAMAS

املسؤولية املحدودة
شارع  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 -  ( وي3اري   55 عائشة مسافر رقم 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
عبدهللا  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   500 أحوزي 
السيد  لفائدة  حصة   5.000 أصل 
غشت   0( محمد أحوزي بتاريخ  )ة) 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256880.
40I

STE AGEFICO SARL

MERCAMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة
STE AGEFICO SARL

52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
MERCAMAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

عائشة مسافر رقم 55 وي3اري ) - 
90000 طنجة املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(595
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  25 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

أحوزي محمد كمسي3 آخر
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256880.
41I

STE AGEFICO SARL

 PIKES PEAK
 COMMUNICATION

STUDIO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
 PIKES PEAK

 COMMUNICATION STUDIO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

طهران اقامة راموس رقم 56 الطابق 
8 رقم 58 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96(05
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
أزوكاغ  عزيزة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) لطيفة 

إسفارن بتاريخ 29 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   (5 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256959.
42I

STE AGEFICO SARL

 PIKES PEAK
 COMMUNICATION

STUDIO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

STE AGEFICO SARL
52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

 PIKES PEAK

 COMMUNICATION STUDIO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

طهران اقامة راموس رقم 56 الطابق 

8 رقم 58 - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96(05

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تم تعيين  29 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

إسفارن لطيفة كمسي3 وحيد

تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (5 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256959.

43I

STE AGEFICO SARL

ACTIV TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

ACTIV TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 524 زنقة 

حبيب بوركبة الطابق 5 رقم 50 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

بن  صهيب  )ة)  السيد  تفويت 

من  اوتماعية  حصة   (00 توهامي 

أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

اسماعيل بوحالتيت بتاريخ 05 أبريل 

.2022

تفويت السيد )ة) عواطف العرود 

أصل  من  اوتماعية  حصة   200

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

اسماعيل بوحالتيت بتاريخ 05 أبريل 

.2022

العرود  بثينة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   200

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

أبريل   05 محمد أنوار ترفوس بتاريخ 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن30   5( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 05)257.

44I

STE AGEFICO SARL

SOLCOM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

STE AGEFICO SARL

52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

SOLCOM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع فار 

اقامة انوال الطابق الرابع رقم 59 - 

90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(70((

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 54 شتن30 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

»شارع فار اقامة انوال الطابق الرابع 

90000 طنجة املغرب» إج    - 59 رقم 

»زنقة عبدهللا الهابطي اقامة عفيف 

 90000  -  4( رقم  الثاني  الطابق 

طنجة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   (5 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258959.

45I
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STE AGEFICO SARL

TRANS MARHABA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

STE AGEFICO SARL

52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

TRANS MARHABA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة كاريت 

عين داليا الصغي3ة بني مكادة فحص 

- 90000 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5896(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 

و  الزوادي  محمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه  توزيع 

أكتوبر   57 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2022 بالشكل ااتي :

السيد)ة) لطيفة عطوف ، )5.25 

حصة.

 5.09(  ، كوثر الزوادي  السيد)ة) 

حصة.

 ، الزوادي  عائشة  السيد)ة) 

)5.09 حصة.

السيد)ة) أحمد الزوادي ، 2.587 

حصة.

السيد)ة) زكرياء الزوادي ، 2.587 

حصة.

 2.587  ، وليد الزوادي  السيد)ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259509.

46I

STE AGEFICO SARL

TRANS MARHABA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

STE AGEFICO SARL
52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
TRANS MARHABA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة كاريت 
عين داليا الصغي3ة بني مكادة فحص 

- 90000 طنجة املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5896(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

الزوادي أحمد كمسي3 آخر
تبعا لوفاة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259509.
47I

STE AGEFICO SARL

STAR TRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE AGEFICO SARL
52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
STAR TRAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي منظر 
وميل زنقة 78 رقم 55 - 90000 

طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.498((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 
و  الزوادي  محمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه  توزيع 

أكتوبر   57 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2022 بالشكل ااتي :

 65  ، عطوف  لطيفة  السيد)ة) 

حصة.

 54  ، الزوادي  كوثر  السيد)ة) 

حصة.

 54  ، الزوادي  عائشة  السيد)ة) 

حصة.

 609  ، الزوادي  أحمد  السيد)ة) 

حصة.

 509  ، الزوادي  زكرياء  السيد)ة) 

حصة.

 509  ، الزوادي  وليد  السيد)ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259552.

48I

STE AGEFICO SARL

STAR TRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

STE AGEFICO SARL

52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

STAR TRAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي منظر 

وميل زنقة 78 رقم 55 - 90000 

طنجة املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.498((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

الزوادي أحمد كمسي3 آخر

تبعا لوفاة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259552.

49I

STE AGEFICO SARL

STAR TRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

STE AGEFICO SARL
الطابق  الخيام  عمر  شارع   52
الثاني رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
ذات  شركة   STAR TRAN

املسؤولية املحدودة
حي  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 -  55 رقم   78 زنقة  وميل  منظر 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.498((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

الزوادي زكرياء كمسي3 آخر
تبعا لوفاة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259552.
50I

 LA HOLLANDAISE IMPORT EXPORT شركة

ش.م.م بشريك وحيد

 SOCIETE CHAIMAE DES
TRAVAUX D’ELECTRICITE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

شركة SOCHAITELش.م.م بشريك 
وحيد

رقم 50 ، شارع مشرع بلقصي3ي 
، الطابق ااول ، رقم 05 أطلس - 

فاس ، 0000)، فاس املغرب
 SOCIETE CHAIMAE DES

TRAVAUX D’ELECTRICITE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 50 
، شارع مشرع بلقصي3ي ، الطابق 
ااول ، رقم 05 أطلس - فاس - 

0.000) فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.5890(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 غشت   58 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم»   1.500.000,00«
إج   درهم»   2.000.000,00« من 
طريق  عن  درهم»   3.500.000,00«
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات   :

إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   05 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4604.
51I

CECOGEL / SARL

PLAY SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
PLAY SOLUTIONS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي وودة، 

شارع الدرفوفي الطابق الثاني الشقة 
05 - 60000 وودة املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5245
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطابق  الدرفوفي  شارع  »وودة، 
وودة   60000  -  05 الشقة  الثاني 
شارع الدرفوفي  »وودة،  إج   املغرب» 
 -  07 506 الطابقة الثاني رقم  عمارة 

60000 وودة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 7))).
52I

BADR CONSEILS

سامي راكب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BADR CONSEILS

 52BOULEVARD ANOUAL

 SIDI OTHMAN ، 20400،

CASABLANCA MAROC

سامي راكب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي بلوك 59 

رقم 25 سيدي عتمان البيضاء - 

20450 الدار البيضاء مغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5868(7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2058 يناير   0( املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 50.000 سامي راكب مبلغ رأسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي بلوك 

59 رقم 25 سيدي عتمان البيضاء - 

مغرب نتيجة  الدار البيضاء   20450

ل : املنافسة.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

59 رقم 25 سيدي عتمان البيضاء - 

20450 الدار البيضاء مغرب. 

و عين:

راكب  راكب  عمر  السيد)ة) 

 CITE BELLEVUE عنوانه)ا)  و 

 17 1700 FRIBOURG SUISSE

 CH 1700 FRIBOURG SUISSE

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

مقهى   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

سامي راكب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف30اير 2058 تحت رقم 00657622.

53I

CEDIALIM SARL

CEDIALIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
CEDIALIM SARL

زنقة مراكش تجزئة دملاس 5 إقامة 
النجد ، 90000، طنجة املغرب
CEDIALIM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : زنقة 

مراكش تجزئة دملاس 5 إقامة النجد 
- 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59469
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 
ذات  شركة   CEDIALIM SARL حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي زنقة مراكش تجزئة دملاس 
طنجة   90000  - النجد  إقامة   5

املغرب نتيجة النتهاء املشروع.
و عين:

و  أسويق  الحق  عبد  السيد)ة) 
تجزئة  البخاري  سيدي  عنوانه)ا) 
طنجة   90040 اسماء  فيال  كريمة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة  وفي   2022 يوليوز   29 بتاريخ 
مراكش تجزئة دملاس 5 إقامة النجد 

- 90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259275.
54I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PERLATINO FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE
 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
PERLATINO FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 50 ابو 

حميد الغزاجي م.ج فاس - 0000) 
فاس اململكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.594(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   5( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) اديب الناصري 
من  اوتماعية  حصة   6(4 املرابطي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   6(4 أصل 
 5( فاطمة الناصري املرابطي بتاريخ 

أكتوبر 2022.
تفويت السيد )ة) مروان الناصري 
من  اوتماعية  حصة   566 املرابطي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   6(4 أصل 
 5( فاطمة الناصري املرابطي بتاريخ 

أكتوبر 2022.
تفويت السيد )ة) مروان الناصري 
من  اوتماعية  حصة   468 املرابطي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   6(4 أصل 
 5( بتاريخ  املرابطي  الناصري  تورية 

أكتوبر 2022.
روان الناصري  )ة)  تفويت السيد 
من  اوتماعية  حصة   6(2 املرابطي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   6(2 أصل 
 5( بتاريخ  املرابطي  الناصري  تورية 

أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   02 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4555.
55I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PERLATINO FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
PERLATINO FES شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 50 ابو 

حميد الغزاجي م.ج فاس - 0000) 

فاس اململكة املغربية.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.594(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )5 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

ادغوغي بدر كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4555.

56I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MED SOZ BTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

MED SOZ BTP شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 

الخي3 حي موالي رشيد رقم 06 - 

000)7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOZ BTP
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

متنوعة أو بناء ؛
- لوازم ومعدات متنوعة ؛

- ااعمال اإلنشائية العامة وحفر 
اآلبار..

عمارة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 -  06 رقم  رشيد  موالي  حي  الخي3 

000)7 الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : الزيغم  سالم  محمد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزيغم  سالم  محمد  السيد 
زنقة  العشاريات  شارع  عنوانه)ا) 
الداخلة   7(000  (9 رقم  بولوتاد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الزيغم  سالم  محمد  السيد 
زنقة  العشاريات  شارع  عنوانه)ا) 
الداخلة   7(000  (9 رقم  بولوتاد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نون30 2022 تحت رقم 1842/2022.
57I

محسن بوقسيم

PROVILLE IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محسن بوقسيم
حي موالي رشيد مجموعة ) زنقة 

 casablanca ،0 ، 52 رقم 5 البيضاء
maroc

PROVILLE IMMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 45 شارع 

عبد القادر مفتكر الطابق 2 شقة 
رقم 4 الدار البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

560967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROVILLE IMMO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Promoteur immobilière

 45  : االوتماعي  املقر  عنوان 

 2 الطابق  مفتكر  القادر  عبد  شارع 

 20000  - الدار البيضاء   4 شقة رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : بوخريص  وواد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وواد بوخريص عنوانه)ا) 
موالي   29 رقم   08 حي الرحمة زنقة 
رشيد 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد وواد بوخريص عنوانه)ا) 
موالي   29 رقم   08 حي الرحمة زنقة 

رشيد 20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم -.
58I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MKS ALBARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
MKS ALBARAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

العركوب رقم 7724-05 - 000)7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MKS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALBARAKA
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وميع املواد الخام ووميع املنتجات 
وخاصة  املصنعة  شبه  أو  املصنعة 
مسحوق السمك أو زيت السمك أو 

ااسماك نفسها أيا كان نوعها.
- أعمال متنوعة أو بناء ؛.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 7(000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 200  : السيدة سكينة الجوهري 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
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 400  : الجوهري  خالد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 400  : الجوهري  املهدي  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الجوهري  سكينة  السيدة 
عنوانه)ا) 6 حي الراحة زنقة الخروب 
البيضاء  الدار   20000 الدئاب  عين 

املغرب.
السيد خالد الجوهري عنوانه)ا) 6 
حي الراحة زنقة الخروب عين الدئاب 

20000 الدار البيضاء املغرب.
السيد املهدي الجوهري عنوانه)ا) 
عين  الخروب  زنقة  الراحة  حي   6
الدئاب 20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد خالد الجوهري عنوانه)ا) 
عين  الخروب  زنقة  الراحة  حي   6
الدئاب 20000 الدار البيضاء املغرب
السيد املهدي الجوهري عنوانه)ا) 
عين  الخروب  زنقة  الراحة  حي   6
الدئاب 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نون30 2022 تحت رقم 1869/2022.
59I

segex

QUICK RESEAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
QUICK RESEAU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )46 
الطابق ااول ، شقة 4 باب ااندلس 

، طريق مكناس - 0000) فاس 
املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68579

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 غشت   (0 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
فاطمة لجدل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   (((
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 
الحق بالقايد بتاريخ 0) غشت 2022.
فاطمة لجدل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   ((4
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000
غشت   (0 بتاريخ  الوارتي  محمد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   (0 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 697).
60I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ZAYED GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
ZAYED GARDIENNAGE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي موالي 
رشيد زنقة اسماعيل محمد سالك 
رقم )4 - 000)7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAYED : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GARDIENNAGE

- حراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املنقولة  الخاصة  أو  العامة  ااماكن 

وغي3 املنقولة.

- املراقبة بجميع الوسائل املصرح 

بها قانوًنا ؛

- سالمة الناس في هذه ااماكن أو 

املباني ؛.

عنوان املقر االوتماعي : حي موالي 
اسماعيل محمد سالك  زنقة  رشيد 

رقم )4 - 000)7 الداخلة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : باهي  منصور  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باهي  منصور  السيد 

حي   274 رقم  طارق  وبل  شارع 

الوحدة 05 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  باهي  منصور  السيد 

حي   274 رقم  طارق  وبل  شارع 

الوحدة 05 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 1837/2022.

61I

zakaria gestion snc 

 STE DERKOUCH DE MODE

ET D ELEGANCE
شركة التضامن

قفل التصفية

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

 STE DERKOUCH DE MODE ET

D ELEGANCE شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 55 عمر 

ابن الخطاب حي السالم الخميسات 

- 55000 الخميسات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   20 املؤرخ في 

 STE DERKOUCH DE MODE

شركة التضامن   ET D ELEGANCE

درهم   250.000 رأسمالها  مبلغ 

عمر   55 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

ابن الخطاب حي السالم الخميسات 

الخميسات املغرب نتيجة   55000  -

النعدام النشاط.

و عين:

و  درقوش  فتيحة  السيد)ة) 

الخطاب  ابن  عمر   55 عنوانه)ا) 

 55000 الخميسات  السالم  حي 

)ة)  كمصفي  املغرب  الخميسات 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 25 أكتوبر 2022 وفي 55 عمر 

ابن الخطاب حي السالم الخميسات - 

55000 الخميسات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 96).

62I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

APELTEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

APELTEC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

حسن بنجلون املسي3ة ) رقم 507 - 

000)7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.APELTEC

- تصميم   : غرض الشركة بإيجاز 

وتشغيل  وبناء  وتسويق  وترويج 

وطاقة  الشمسية  الطاقة  مشاريع 

الرياح وأي طاقة أخر  متجددة أو 

وقود حيوي ؛

والوساطة  واإلدارة  املشورة   -

الهندسة  نشاط  في  والتنسيق 

واالستشارات واملساعدة في مجاالت 

الطاقة..

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 -  507 رقم   ( حسن بنجلون املسي3ة 

000)7 الداخلة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد الطيب بادو : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بادو  الطيب  السيد 

فرنسا ARGENTEUL 78058 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بادو  الطيب  السيد 

فرنسا ARGENTEUL 78058 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نون30 2022 تحت رقم 1840/2022.
63I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BRH AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
BRH AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع عبد 
الخالق طوريس رقم 585 - 000)7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(007
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOLE
زراعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وميع  وإنتاج  وتطوير  ومعالجة 
منتجات  وتسويق  البستنة  منتجات 
ااشجار  زراعة  وكذلك  البستنة 
وزراعة الحمضيات وتربية الدواون 

والخضروات املبكرة ؛
اإلنتاج الزراعي بجميع أشكاله:   -
التشجي3 ، والزراعة ، وزراعة الكروم 
ووميع  املبكرة  والخضروات   ،

املنتجات ااخر  املتعلقة بالت3بية ؛.
عنوان املقر االوتماعي : شارع عبد 
 7(000  -  585 الخالق طوريس رقم 

الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

اعمار  السالم  ابراهيم  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

500 حصة   : السيد محمد زلزوا 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اعمار  السالم  ابراهيم  السيد 

حي الفطيحات عمارة رقم  عنوانه)ا) 

05 000)7 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  زلزوا  محمد  السيد 

املر�سى   55( رقم  العهد  وجي  شارع 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

اعمار  السالم  ابراهيم  السيد 

حي الفطيحات عمارة رقم  عنوانه)ا) 

05 000)7 الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  زلزوا  محمد  السيد 

املر�سى   55( رقم  العهد  وجي  شارع 

000)7 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 1843/2022.

64I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OASIS OUED EDDAHAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

OASIS OUED EDDAHAB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي املسي3ة 

05 شارع محمد الخامس - 000)7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(00(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OASIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OUED EDDAHAB
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

ةتسيي3 فندق.
املسي3ة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 7(000  - شارع محمد الخامس   05

الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
750 حصة   : السيد شاهين غول 

بقيمة 500 درهم للحصة.
مارسيل  كاترين  فاني  السيدة 
درهم   500 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غول  شاهين  السيد 
الخامس  محمد  شارع   05 املسي3ة 

000)7 الداخلة املغرب.
مارسيل  كاترين  فاني  السيدة 
محمد  شارع   05 املسي3ة  عنوانه)ا) 
الداخلة   7(000  505 الخامس رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  غول  شاهين  السيد 
الخامس  محمد  شارع   05 املسي3ة 

000)7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نون30 2022 تحت رقم 1841/2022.
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SANAM HOLDING

STOKVIS MOTORS
تعيين مدير عام

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

STOKVIS MOTORS شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها االوتماعي مجموعة 
57 55 املنطقة الصناعية والد 

صالح بوسكورة - - الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28565
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022
تقرر تعيين السيد)ة) عبد الكريم 
 STOKVIS رغني مديرا عاما لشركة 

MOTORS بتاريخ )0 أكتوبر 2022
املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
وميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 
بالقانون  عليها  واملنصوص  قانونيا 

ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 6776).
66I

SANAM HOLDING

STOKVIS INDUSTRIES
تعيين مدير عام

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

STOKVIS INDUSTRIES شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها االوتماعي مجموعة 
57 55 املنطقة الصناعية والد 

صالح بوسكورة - - الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29405(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022

تقرر تعيين السيد)ة) عبد الكريم 
 STOKVIS رغني مديرا عاما لشركة 
أكتوبر   0( بتاريخ   INDUSTRIES

2022
املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
وميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 
بالقانون  عليها  واملنصوص  قانونيا 

ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 6777).

67I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OD EXPO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
OD EXPO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي موالي 
رشيد فيال حبيبي رقم )0 - 000)7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(049
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPO

غرض الشركة بإيجاز : -
- تجميد ومعالجة وتصدير وميع 
منتجات املأكوالت البحرية الطازوة 

تجارة ااسماك بالجملة.
- تاور أسماك - استي3اد وتصدير ؛
- مالك سفينة صيد ؛واملجمدة..

عنوان املقر االوتماعي : حي موالي 
 7(000  -  0( رشيد فيال حبيبي رقم 

الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : اسويلم  اسويلم  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسويلم اسويلم عنوانه)ا) 
شارع   50 كلم  املشرق  تجزئة   6(
 50000 السوي�سي  السادس  محمد 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد اسويلم اسويلم عنوانه)ا) 
شارع   50 كلم  املشرق  تجزئة   6(
 50000 السوي�سي  السادس  محمد 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نون30 2022 تحت رقم 1868/2022.
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SANAM HOLDING

STOKVIS ENGINS
تعيين مدير عام

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

STOKVIS ENGINS شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها االوتماعي مجموعة 
57 55 املنطقة الصناعية والد 

صالح بوسكورة - - الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدير عام

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(29925

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022

تقرر تعيين السيد)ة) عبد الكريم 
 STOKVIS رغني مديرا عاما لشركة 

ENGINS بتاريخ )0 أكتوبر 2022
املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
وميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 
بالقانون  عليها  واملنصوص  قانونيا 

ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7025).
69I

SANAM HOLDING

STOKVIS NORD AFRIQUE
تعيين مدير عام

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

 STOKVIS NORD AFRIQUE
شركة املساهمة

وعنوان مقرها االوتماعي مجموعة 
57 55 املنطقة الصناعية والد 

صالح بوسكورة - - الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25729
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022
تقرر تعيين السيد)ة) عبد الكريم 
 STOKVIS رغني مديرا عاما لشركة 
NORD AFRIQUE بتاريخ )0 أكتوبر 

2022
املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
وميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 
بالقانون  عليها  واملنصوص  قانونيا 

ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 58)6).
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SANAM HOLDING

STOKVIS RENTAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

STOKVIS RENTAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مجموعة 

57 55 املنطقة الصناعية والد 
صالح بوسكورة - 27582 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42705

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تم تعيين 
رغني  مسي3 وديد للشركة السيد)ة) 

عبد الكريم كمسي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7020).
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comptafine

LIWI COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptafine
77 زنقة محمد سميحة الطابق 50 
رقم 57 ، 0)202، الدار البيضاء 

maroc
LIWI COM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

محمد سميحة الطابق50 الشقة 
رقم 57الدار البيضاء - 20450 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5654(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIWI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COM

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات واملشورة.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الشقة  الطابق50  سميحة  محمد 
 20450  - البيضاء  57الدار  رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : فسوان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 5000  : فسوان  محمد  السيد 

بقيمة 500.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فسوان  محمد  السيد 
رقم  فنيدق  زنقة   05 تجزئة مزوكة 

 20450 البيضاء  الدار  انفا   05

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  فسوان  محمد  السيد 
رقم  فنيدق  زنقة   05 تجزئة مزوكة 

 20450 البيضاء  الدار  انفا   05

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845290.

72I

SM SOUTH CAPITAL

MAIN BRIDGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière

 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

ذات  شركة   MAIN BRIDGE

املسؤولية املحدودة

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

الرشيد  محمد  شارع  مركزإيمان 

الطابق االحد عشر شقة 8 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5654(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAIN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BRIDGE

غرض الشركة بإيجاز : استثمار و 

اكتتاب في رأسمال الشركات.

عنوان املقر االوتماعي : مركزإيمان 

االحد  الطابق  الرشيد  محمد  شارع 

20000 الدارالبيضاء   -  8 عشر شقة 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد محمد صلوح : 999 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

السيدة زينة ايت الفقيه : 5 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صلوح  محمد  السيد 
طابق   4 ) شقة  اقامة الهالل عمارة 
2 حي الحسني 0)202 الدار البيضاء 

املغرب.
الفقيه  ايت  زينة  السيدة 
درج  الكبي3  عرضة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 20((0 املعاريف   7 شقة   2 ا طابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  صلوح  محمد  السيد 
طابق   4 ) شقة  اقامة الهالل عمارة 
2 حي الحسني 0)202 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84528.
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سل سوليسيون

سكاوينا طرانس ماروك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد 

رقم 64 الطابق 5 ، 90000، طنجة 
املغرب

سكاوينا طرانس ماروك شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املنظر 
الجميل شارع 75 رقم 9 الطابق 5 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022)الجريدة الرسمية   22148

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سكاوينا 

طرانس ماروك.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيد  عل   البضائع 

والدوجي.
املنظر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق   9 رقم   75 الجميل شارع 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : العوني  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العوني  السيد سفيان 
الدفاجي  عين  قيادة  سنانة  بني  دوار 
قاسم  سيدي   56052 امللحة  ورف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  العوني  السيد سفيان 
الدفاجي  عين  قيادة  سنانة  بني  دوار 
قاسم  سيدي   56052 امللحة  ورف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259505.
74I

comptafine

BJORN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptafine
تجزئة مزوكة 05 زنقة الفنيدق رقم 
05 انفا الدارالبيضاء 20450 الدار 
البيضاء املغرب. ، 0)202، الدار 

maroc البيضاء
BJORN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 84. شارع 
والد زيان ، مركز تسوق أبو ظبي 

الطابق ) رقم 94 الدار البيضاء - 
20450 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BJORN
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات واملشورة.
عنوان املقر االوتماعي : 84. شارع 
ظبي  أبو  تسوق  مركز   ، زيان  والد 
 - البيضاء  الدار   94 رقم   ( الطابق 

20450 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : فسوان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 5000  : فسوان  محمد  السيد 

بقيمة 500.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فسوان  محمد  السيد 
05 زنقة الفنيدق رقم  تجزئة مزوكة 
الدار   20450 انفا الدارالبيضاء   05

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  فسوان  محمد  السيد 
05 زنقة الفنيدق رقم  تجزئة مزوكة 
الدار   20450 انفا الدارالبيضاء   05

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845295.
75I

سل سوليسيون

يوستر طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد 

رقم 64 الطابق 5 ، 90000، طنجة 
املغرب

يوست3 طرانس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي املنظر 
الجميل شارع 75 رقم 9 الطابق 5 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
يوست3   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

طرانس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيد  عل   البضائع 

والدوجي.
املنظر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق   9 رقم   75 الجميل شارع 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : شباب  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شباب  سارة  السيدة 
 55 رقم   ( طابق   ( املجمع الحسني 

اكزناية 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رشدي  يوسف  السيد 
 (2 رقم   55 زنقة   5 الجي3اري  حي 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259097.

76I

comptafine

PTI COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptafine
تجزئة مزوكة 05 زنقة الفنيدق رقم 
05 انفا الدارالبيضاء 20450 الدار 
البيضاء املغرب. ، 0)202، الدار 

maroc البيضاء
PTI COM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 77 شارع 
محمد سميحة 50 الطابق الشقة 
رقم 57 - 20450 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PTI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COM
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات واملشورة.
77 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
الشقة  الطابق   50 سميحة  محمد 
الدارالبيضاء   20450  -  57 رقم 

املغرب.
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أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : فسوان  محمد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 5000  : فسوان  محمد  السيد 
بقيمة 500.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فسوان  محمد  السيد 
الفنيدق  زنقة   05 مزوكة  تجزئة 
 20450 الدارالبيضاء  انفا   05 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  فسوان  محمد  السيد 
الفنيدق  زنقة   05 مزوكة  تجزئة 
 20450 الدارالبيضاء  انفا   05 رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 92)845.
77I

HORICOM

EL BAROUDI COLOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
EL BAROUDI COLOR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 7)5 
توسيع زرهونية - 50000 مكناس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
شركة   EL BAROUDI COLOR حل 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 50.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 5(7 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
مكناس   50000  - زرهونية  توسيع 

املغرب نتيجة ازمة القطاع.
و عين:

و  ال30ودي  هشام  السيد)ة) 
عنوانه)ا) الزرهونية توسيع رقم 7)5 
)ة)  50000 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 5(7 وفي   2022 أكتوبر   26 بتاريخ 
مكناس   50000  - زرهونية  توسيع 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 6)55.

78I

INVEST - DATA

L›Fehri Developement
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INVEST - DATA
 Rue Ibnou Rifai ETAGE
 3 GAUCHE MAARIF ’ 10
 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc
L›Fehri Developement شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 ,شارع 
زيد بن رفاعي معاريف, الدار البيضاء 
 Casablanca 20500 Casablanca

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557479
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن30 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 L’Fehri : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Developement

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غي3  أو  مباشر  بشكل  الشركة  من 

مباشر في املغرب وفي وميع البلدان:

 • تاور إدارة العقارات

• املشورة العقارية والسمسرة

-التصدير  التاور  استي3اد أداء   •

بضائع  اي   ، كان  مهما  شكل  بأي 

ومواد خام ومواد وأوهزة.

والفواتي3  ااعمال  وميع  في   

واملستندات  واملنشورات  واإلعالنات 

ااخر  الصادرة عن الشركة ، يجب 

ا 
ً
دائًما أن يكون اسم الشركة مسبوق

ذات  »شركة  بعبارة  متبوًعا  أو 

االختصار  أو  محدودة»  مسؤولية 

»SARL» وبيان مقدار رأس املال..

عنوان املقر االوتماعي : 50 ,شارع 
زيد بن رفاعي معاريف, الدار البيضاء 

 Casablanca 20500 Casablanca

.MAROC

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
فهري  فا�سي  العباس  السيد 

درهم   50 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فهري  فا�سي  العباس  السيد 

 B P 9995 ABOU DHABI (عنوانه)ا

EAU 9995 أبو ظبي اإلمارات العربية 

املتحدة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
فهري  فا�سي  العباس  السيد 

 B P 9995 ABOU DHABI (عنوانه)ا

EAU 9995 أبو ظبي اإلمارات العربية 

املتحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )258).
79I

FIDINO CONSEIL

VANGUARD INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
VANGUARD INVEST شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
سمية إقامة شهرزاد ) طابق 5 رقم 

2 - 20500 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485849

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
العاربي  سهام  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000
أكتوبر   57 بتاريخ  الكوهن  محمد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم ))8455.
80I

CABINET MASTER COMPTABLE

taqnourt travaux
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC
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taqnourt travaux شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

تقنورت الفوقانية وماعة سيدي 
غانم امنتانوت - 45050 امنتانوت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون30   05 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 taqnourt الوحيد  الشريك  ذات 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   travaux
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
سيدي  وماعة  الفوقانية  تقنورت 
امنتانوت   45050  - امنتانوت  غانم 

املغرب نتيجة ل : غياب نشاط.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيدي  وماعة  الفوقانية  تقنورت 
امنتانوت   45050  - امنتانوت  غانم 

املغرب. 
و عين:

و  افرياض  الحسين  السيد)ة) 
الفوقانية  تقنورت  دوار  عنوانه)ا) 
امنتانوت  غانم  سيدي  وماعة 
كمصفي  املغرب  امنتانوت   45050

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 50 نون30 

2022 تحت رقم 664/2022.
81I

orient compt

STE N CLEAN PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 505

60000، OUJDA MAROC
STE N CLEAN PRO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 556 

تجزئة توفيق طريق سيدي امعافة - 

60000 وودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

405(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   26

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE N : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CLEAN PRO

تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدكاكين واالقامات

تنظيف السيارات

اعمال البناء.

 556  : االوتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة توفيق طريق سيدي امعافة - 

60000 وودة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : شنوف  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شنوف  مهدي  السيد 

 9( حي االندلس شارع املشكاة رقم 

60000 وودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  شنوف  مهدي  السيد 

 9( حي االندلس شارع املشكاة رقم 

60000 وودة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5652.
82I

صباح انفو

STE PARA-RELAX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

صباح انفو
عمارة بنشليخة الرقم 08 ابن ورير 
عمارة بنشليخة الرقم 08 ابن ورير، 

550)4، ابن ورير املغرب
STE PARA-RELAX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي 

القدس الرقم 55 ابن ورير ابن ورير 
550)4 ابن ورير املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(065
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 غشت   2( في  املؤرخ 
حل STE PARA-RELAX شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
القدس الرقم 55 ابن ورير ابن ورير 
نتيجة  املغرب  ورير  ابن   4(550
اللشركة لم تحقق الربح االقتصادي.

و عين:
و  املهدب  املصطفى  السيد)ة) 
 (46 الرقم  الوردة  حي  عنوانه)ا) 
ابن ورير املغرب   4(550 ابن ورير 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2022 غشت   2( بتاريخ 
حي  ورير  ابن   55 الرقم  القدس 
 4(550 ابن ورير   55 القدس الرقم 

ابن ورير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن ورير بتاريخ 50 نون30 

2022 تحت رقم 417/2022.
83I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

TOP GIFTS - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
TOP GIFTS - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االوتماعي )50 مكــــرر 
مـحــج حـمـــان الـفـطـــواكــــي -- 20250 

الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75.465

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   5( في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
املـنــازل و ااثــــاث  لـــوازم  كــــل  بـيـــع 

اإللـكـتــــرو- مـنــــزلـيـــــة..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7)845.5.

84I

KC HIGH QUALITY DISINFECTIO

 KC HIGH QUALITY
DISINFECTIO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 KC HIGH QUALITY
DISINFECTIO

50 زنقة الحرية الطابق ) الشقة 5 ، 
20520، الدار البيضاء املغرب

 KC HIGH QUALITY
DISINFECTIO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 زنقة 

الحرية الطابق ) الشقة 5 - 20520 
CASABLANCA املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.475555
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   55 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 KC HIGH الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   QUALITY DISINFECTIO
درهم   100.000,00 رأسمالها 
زنقة   50 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 20520  -  5 ) الشقة  الحرية الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب   CASABLANCA

عدم مزاولة أي نشاط.
50 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
 20520  -  5 ) الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الشيخ  خديجة  السيد)ة) 
داماس  شارع  القسم  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  السطات   26000  22 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 50 زنقة 

الحرية الطابق ) الشقة 5
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840705.

85I

TANSIFT LAND

 WONDERLAND
PROPERTIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

WONDERLAND PROPERTIES
 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,25

20500، CASABLNACA MAROC
 WONDERLAND PROPERTIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 7 زنقة 
طرابلس - 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5745(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2059 تم اإلعالم 
توزيع  و  بنيس  علي  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل   حصصه 

 2059 أكتوبر   57 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ااتي :

 250  ، بنيس  كامل  السيد)ة) 
حصة.

 250  ، بنيس  سليمان  السيد)ة) 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2059 تحت رقم 4275).

86I

SANAM HOLDING

STOKVIS AGRI
تعيين مدير عام

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

STOKVIS AGRI شركة املساهمة
وعنوان مقرها االوتماعي مجموعة 

57 55 املنطقة الصناعية والد 
صالح بوسكورة - - الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مدير عام

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(40509

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022

تقرر تعيين السيد)ة) عبد الكريم 
 STOKVIS رغني مديرا عاما لشركة 

AGRI بتاريخ )0 أكتوبر 2022
املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
وميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 
بالقانون  عليها  واملنصوص  قانونيا 

ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )685).

87I

NEW CHALLENGE CONSULTING

EMIB MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

586 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهد  ، 25000، خريبكة املغرب

EMIB MAROC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 586 شارع 
ابراهيم الروداني حي الهد  الطابق 

الثالث - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7949
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EMIB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAROC
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب الكهرباء العامة والصناعية.
عنوان املقر االوتماعي : 586 شارع 
ابراهيم الروداني حي الهد  الطابق 

الثالث - 25000 خريبكة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : نبيل  الصوفي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نبيل  الصوفي  السيد 
 25000 خريبكة  االمل  حي   268

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  نبيل  الصوفي  السيد 

 25000 خريبكة  االمل  حي   268

خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 575.

88I

AAMAR CONSULTING

 CORPORATE
INTERMEDIARIOS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira

، 70000، LAAYOUNE MAROC

 CORPORATE

INTERMEDIARIOS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 

5 عمارة رقم 645 بلوك I مدينة 

الوحدة 2 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 CORPORATE  : تسميتها 

.INTERMEDIARIOS

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

في النقل
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النقل من اول الغي3
استي3اد و تصدير

تجارة عامة.
شقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم 5 عمارة رقم 645 بلوك I مدينة 

الوحدة 2 70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : سامية  الوسعيدي  السيدة 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سامية  الوسعيدي  السيدة 
برشلونة   08005 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
سامية  الوسعيدي  السيدة 
برشلونة   08005 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3273/2022.
89I

TANSIFT LAND

TANSIFT LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

TANSIFT LAND
 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,25

20500، CASABLNACA MAROC
TANSIFT LAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 556 زنقة 

وومليمة بروون - 20040 الدار 
البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56(855
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2059 تم اإلعالم 
توزيع  و  بنيس  علي  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه 

 2059 أكتوبر   57 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ااتي :

 2.500  ، بنيس  كامل  السيد)ة) 

حصة.

السيد)ة) سليمان بنيس ، 2.500 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2059 تحت رقم 4544).

90I

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد

ARGOUMAY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتماعي للشركة

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد

شارع الحسن الثاني، مكاتب 

مستقبلي، رقم 5 ابن ورير، 

550)4، ابن ورير املغرب

ARGOUMAY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي االمل 

تجزئة اشراق رقم 2 ابن ورير 

550)4 ابن ورير املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.258(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 09 شتن30 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

ابن   2 »حي االمل تجزئة اشراق رقم 

املغرب»  ورير  ابن   4(550 ورير 

»حي القدس تجزئة االمل اقامة  إج  

ال30نو�سي الدار البيضاء   ( اية ا رقم 

20600 الدار البيضاء املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن ورير بتاريخ 08 نون30 

2022 تحت رقم 654.

91I

اسموب

ZAIMAR GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

اسموب
 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45
 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
ZAIMAR GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 45 زنقة 
الشهيد العطاوي اقامة الرياض 6) 
بقعة 56) محل 5 أ طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9(2(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 50 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

الزايدي عبد هللا كمسي3 وحيد
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259548.
92I

GLOBE FIDUCIAIRE

MODERN MOBILITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
54 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
58 ، 20500، الدار البيضاء املغرب

MODERN MOBILITY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم7 
شارع احمد توكي الطبقة ٫2الشقة 
٫10 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(6229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

الطبقة  توكي  احمد  شارع  »رقم7 
٫2الشقة ٫10 الدار البيضاء - 20000 
زنقة   28« إج   املغرب»  الدار البيضاء 
السفلي  الطابق  عبدهللا  بن  عالل 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845755.

93I

مكتب عادل اليعقوبي

املعتمد ابن عباد
إعالن متعدد القرارات

مكتب عادل اليعقوبي
54 شارع الحرية الطابق 5 رقم 
 TANGER ،90000 ،7 طنجة

MAROC
املعتمد ابن عباد »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: 56 زنقة 
املعتمد ابن عباد طنجة 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4855

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي   :2022 06 أكتوبر  قرار رقم 
قرار  بمقت�سى  مايلي:  عل   ينص 
املعتمد  لشركة  الوحيد  الشريك 
املسؤولية  ذات  شركة  عباد،  ابن 
بتاريخ  املتخذ  الوحيد،  بالشريك 
صادق  و  قرر  فلقد   06/10/2022
الكائن  الجديد  املحل  إضافة  عل  
بطنجة، طنجة البالية موضوع عقد 
ليتم  املؤرخ في 30/09/1996  الكراء 
إضافته و استغالله كقاعة للحفالت 
قصر   « تسمية  تحت  اافراح  و 

الضيافة ».
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل  مايلي: 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 97)259.

94I

smaticomp

JARED FERRAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

smaticomp
زاوية شارع محمد الخامس   ,(5(
التاني  الطابق  املقاومة  شارع  و 
 ،20(00  ،- الدارالبيضاء   2 رقم 

casablanca maroc
شركة ذات   JARED FERRAILLE

املسؤولية املحدودة
 555 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
الحي   2 زنقة أسامة بن زيد الطابق 
 22000  - اايسر ن ج حي معاريف 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.525095

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطابق  زيد  بن  أسامة  زنقة   555«
 - معاريف  حي  ج  ن  اايسر  الحي   2
إج   املغرب»  البيضاء  الدار   22000
 45 رقم   50 زنقة  آلخرذة،  »سوق 
سيدي مومن - 22000 الدار البيضاء 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844467.

95I

 LE CENTRE DE DOMICILIATION

D’ENTREPRISE

بدفيزوري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 LE CENTRE DE DOMICILIATION
D›ENTREPRISE

 Boulevard d’Anfa, angle Rue
 Washington, N° 63, Etage N°8 ،

20000، Casablanca Maroc
بدفيزوري شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 547 شارع 
محمد سميحة الطابق رقم 2 املكتب 

رقم 250 الدار البيضاء - 20200 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(59455
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 58 يوليوز 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ  بدفيزوري  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   (0.000 رأسمالها 
شارع محمد   547 مقرها اإلوتماعي 
املكتب رقم   2 الطابق رقم  سميحة 
الدار   20200  - البيضاء  الدار   250
تسبب   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
تنفيذ  استحالة  في  السوق  تقلبات 
الشركة  تاسست  الذي  املشروع 

الوله.
و حدد مقر التصفية ب 547 شارع 
محمد سميحة الطابق رقم 2 املكتب 
 20200  - البيضاء  الدار   250 رقم 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بنمو�سى  غيتة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 72 زنقة مونطين طابق رقم 
5 شقة )2 فال فلوري الجار البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 547  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 2 شارع محمد سميحة الطابق رقم 

املكتب رقم 250 الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 86)9)8.

96I

تايك تشيكن

SARL AU تايك تشيكن
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تايك تشيكن
الشقة 4 الطابق 5 اقامة قادر مرس 
الخي3 ، 52050، الصخي3ات املغرب

تايك تشيكن SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الشقة 4 
الطابق 5 اقامة قادر مرس الخي3 - 

52050 الصخي3ات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(7559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   50
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تايك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARL AU تشيكن
غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

لحوم الدواج.
الشقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
4 الطابق 5 اقامة قادر مرس الخي3 - 

52050 الصخي3ات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد مستقيم الشلحاوي 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
السيد محمد مستقيم الشلحاوي 

: 5000 بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد مستقيم الشلحاوي 

العتاريس  عين  تجزئة  عنوانه)ا) 

52050 الصخي3ات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد مستقيم الشلحاوي 

العتاريس  عين  تجزئة  عنوانه)ا) 

52050 الصخي3ات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2095.

97I

The cold room

The cold room
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

The cold room

 LOT SIDI ABBAD 1 NO 156

 MAGASIN NO 05 MARRAKECH

 Marrakech، 40000، Marrakech

Maroc

The cold room شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 

5 بعمارة فاطمة رقم 556 سيدي 

عباد 5 مراكش مراكش 40000 

مراكش مغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527555

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 The  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.cold room

مقهى و   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم 

صالة االلعاب االلكت3ونية.
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عنوان املقر االوتماعي : محل رقم 
سيدي   556 رقم  فاطمة  بعمارة   5
 40000 مراكش  مراكش   5 عباد 

مراكش مغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : مجال�سي  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : يوسف  مشمومي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مجال�سي شيماء عنوانه)ا) 
 594 رقم   0( الجديد  الزيتون  حي 
 40000 يوسف بن تاشفين مراكش 

مراكش مغرب.
السيد مشمومي يوسف عنوانه)ا) 
56 شقة  ) عمارة رقم  أقامة االيمان 
7 تسلطانت مراكش 40000 مراكش 

مغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة مجال�سي شيماء عنوانه)ا) 
 594 رقم   0( الجديد  الزيتون  حي 
 40000 يوسف بن تاشفين مراكش 

مراكش مغرب 
السيد مشمومي يوسف عنوانه)ا) 
56 شقة  ) عمارة رقم  أقامة االيمان 
7 تسلطانت مراكش 40000 مراكش 

مغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم )749)5.
98I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

NEJMA TV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE
 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC
NEJMA TV شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : اقامة 

وازيس 2 عمارة االمل رقم 9) 
الطابق ) مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.55(075

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2022 تقرر حل 
مسؤلية  ذات  شركة   NEJMA TV
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
وازيس  اقامة  اإلوتماعي  مقرها 
 ( الطابق   (9 رقم  االمل  عمارة   2
املغرب  مراكش   40000  - مراكش 

نتيجة لصعوبة في التمويل
صعوبة الحصول عل  اسواق.

و عين:
و  حد   بن  نجو   السيد)ة) 
عمارة   2 الوازيس  اقامة  عنوانه)ا) 
 40000  ( الطابق   (9 رقم  االمل 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي   2022 أكتوبر   26 بتاريخ 
وازيس 2 عمارة االمل رقم 9) الطابق 

) مراكش - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 47)545.

99I

SOFI RIMA

MONDO.ELATIKE D›ORO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFI RIMA
صندوق ال30يد 6)24 املدينة 

الجديدة فاس ، 0000)، فاس 
املغرب

 MONDO.ELATIKE D›ORO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : 54 حي 
بوطويل فاس الجديد - 0000) 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5962(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
MONDO.ELATIKE D’ORO شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 54 اإلوتماعي  درهم وعنوان مقرها 
 (0000  - حي بوطويل فاس الجديد 
الشركة  لحل  نتيجة  املغرب  فاس 
لعدم املشاركة في االقتصاد الوطني.

و عين:
و  العتيق  نادية  السيد)ة) 
50 شارع لالحسناء الشقة  عنوانه)ا) 
50 0000) فاس املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي   54 وفي   2022 نون30   05 بتاريخ 
بوطويل فاس الجديد - 0000) فاس 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 07 نون30 2022 

تحت رقم 4561/022.

100I

SOFI RIMA

 ZAHIRI DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOFI RIMA
صندوق ال30يد 6)24 املدينة 

الجديدة فاس ، 0000)، فاس 
املغرب

 ZAHIRI DE TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 152-C2 : وعنوان مقرها اإلوتماعي
حي املسي3ة - 0000) فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57409
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
 ZAHIRI DE TRAVAUX DIVERS
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 - املسي3ة  حي   152-C2 اإلوتماعي 
لحل  نتيجة  املغرب  فاس   (0000
الشركة قبل االوان لعدم املشاركة في 

االقتصاد الوطني.
و عين:

و  الزاهر  محمد  السيد)ة) 
الرايس  بالد   7 بلوك   45 عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   (0000 الورد  سهب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 152-C2 وفي   2022 نون30   05 بتاريخ 

حي املسي3ة - 0000) فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 07 نون30 2022 

تحت رقم 4564/022.
101I

JURISTE INVEST

PRO HOUSE DEVELOPERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURISTE INVEST
سيدي مومن الجديد، املجموعة 6، 
زنقة 50، رقم 59 ، 20400، الدار 

البيضاء املغرب
 PRO HOUSE DEVELOPERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 547 
،شارع املقاومة ، إقامة أفا ، 

الطابق 2 ، مكتب رقم 22 - 20250 
الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
560(09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   54
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOUSE DEVELOPERS
غرض الشركة بإيجاز : 

في  سواء  الشركة  من  الغرض 
املغرب أو في الخارج لحسابها الخاص 

أو لحساب الغي3:
بالبناء  املتعلقة  ااعمال  وميع   -
وتجهيزاملباني وتجديدها كيفما كانت 

طبيعتها.
- االستشارات في تشطيب وتجديد 

املباني.
اارضيات  تغطية  أعمال   -

والجدران بجميع أنواعها.
وااعمال  الخاروية  الت3كيبات   -
الخاصة )الطالءات ، والعزل املائي ، 

والعزل ، والخرسانة الزخرفية) ؛
 ، وشرائها   ، العقارات  ترويج   -
والبناء   ، وتقديم الخدمات   ، وبيعها 
في ملكية  أو  والت3فيه عل  دفعات   ،
املنقولة  املمتلكات  لجميع  مشت3كة 
 ، املذكورة  املمتلكات  واستئجار   ،
وميع  بيع  إعادة  وربما   ، واإلدارة 
والحقوق  املمتلكات  أو  العقارات 

املنقولة ؛
وقنوات  الطرق  وصيانة  إنشاء   -
والصرف  املياه  وأنابيب  االتصاالت 
والسباكة  والشبكات  الصحي 

املختلفة.
للمباني  البناء  برامج  تنفيذ   -
السكنية  واملنازل  والقر   والفيالت 
املباني  وكذلك  اإلنشاءات  ومختلف 

الخاروية الخاصة أو املشت3كة ؛
وصالحيتها   ، اارا�سي  تطوير   -
والطرق   ، الوصول  طرق  وإنشاء   ،
 ،  (VRD( املختلفة  والشبكات 

واملساحات  الصحي  والصرف 
الخضراء ؛

إبرام وميع عقود إيجار العمل   -
أو  مساكن  مجموعة  لبناء  الالزمة 
 ، مختلفة  إنشاءات  أو  سكني  عقار 
تريده  الذي  القانوني  للنظام  وفًقا 

اإلدارة املغربية ؛
ثالثة  أطراف  نيابة عن  اإلدارة   -
اي مادة أو منتج أو سلعة من أي نوع 

؛
وتوزيع  وتجارة  وتسويق  تمثيل   -
وكيماويات  والبضائع  السلع  وميع 
والحديد  والطالء  البوليست3 
والصيدليات  وااوهزة  وااسمنت 

والصرف الصحي... ؛
املواد  وتأوي3 وميع  وبيع  شراء   -
واآلالت  البناء  أو  البناء  ومواد 
الغيار  قطع  أو  الصناعية  واملعدات 

الجديدة أو املستعملة من أي نوع ؛
- تخزين وتخزين وتخزين البضائع 

من أي نوع كان ؛
البناء  مواد  وتسويق  تصنيع   -
والحفر )الرمل ، والركام ، وااسمنت 
 ، والطوب   ، والحديد   ، والجي3   ،
ومنتجات  ذلك)  إج   وما   ، والحشو 

الغابات املختلفة ؛
والبيع  والشراء  املتاورة   -
والتوزيع  والتصدير  واالستي3اد 
لجميع  كانت  وسيلة  بأي  والتسويق 
املنتجات والبضائع من أي نوع كان ؛

أو  سلعة  أي  وتصدير  استي3اد   -
منتج أو سلعة أو مادة أو معدات من 

أي نوع كان ؛
- التسويق الرقمي من أي نوع.

والدراسات  الخدمات  أداء   -
وااعمال بجميع أنواعها.

وتطوير  وتمثيل  وتصنيع  بيع   -
وميع املاركات املحلية والعاملية.

- القيام بجميع عمليات التصنيع 
والتخزين  والصناعية  والتجهيز 

لجميع أنواع املنتجات وااشياء ؛
 ، والبيع   ، والشراء   ، املتاورة   -
وسيلة  بأي   ، والتسويق   ، والتوزيع 
كانت ، لجميع املنتجات والبضائع من 

أي نوع كان ؛

- شراء وبيع وتوزيع وتسويق وميع 
والتغليف  التعبئة  ومواد  املنتجات 
ومستحضرات  بالنظافة  الخاصة 
ومنتجات  والصيانة  التجميل 

التنظيف بأي وسيلة.
ونيابة  الخاص  لحسابه  النقل   -

عن الغي3 ؛
ثالثة  أطراف  نيابة عن  اإلدارة   -
اي مادة أو منتج أو سلعة من أي نوع 

؛
براءات  وميع  عل   الحصول   -
التجارية  والعالمات  االخت3اع 
والت3اخيص والعمليات التي تدخل في 
نطاق غرض الشركة ، والتنازل عنها ، 

واستغاللها وبيعها.
العمليات  وميع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
من  غي3ها  أو  العقارية  أو  املنقولة 
مباشر  بشكل  املرتبطة   ، العمليات 
أو غي3 مباشر كلًيا أو وزئًيا بااشياء 
أن  املحتمل  من  أو  أعاله  املذكورة 
وكذلك  وتطويرها  تحقيقها  تعزز 
مباشرة  غي3  أو  مباشرة  مشاركة  أي 
في  نوع  أي  من  شكل  أي  بمووب 
الشركات التي تسع  لتحقيق أهداف 

مماثلة أو ذات صلة..
 547  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 ، أفا  إقامة   ، املقاومة  ،شارع 
 20250  -  22 2 ، مكتب رقم  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة مريم كريم : 5.000 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كريم  مريم  السيدة 
 ، حي ابن رشد   ،  0( تجزئة الوفاق 
 5 عمارة   ،  5 شقة   ، إقامة يوسف 

52000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  كطران  تورية  السيدة 
خريبكة   25000 آية  تجزئة   50 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
تحت رقم تم اإليداع   2022 أكتوبر 

القانوني باملركز الجهوي لالستثمار.

102I

SM SOUTH CAPITAL

LABEL FACADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
LABEL FACADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 29 ، شارع 
محمد السادس، عمارة H1 رقم 8 - 

)2055 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.425927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم» أي من »500.000 
درهم»   5.000.000« إج   درهم» 
مقاصة مع ديون  إوراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845285.

103I

FIDUCIAIRE AL WAFA

Kiné Vert
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

Kiné Vert شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الصابر الطابق االول شقة رقم 04 
شارع عالل بن عبد هللا - 200)2 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5565
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Kiné  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Vert
: العالوات  غرض الشركة بإيجاز 

الحركية.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 04 الطابق االول شقة رقم  الصابر 
 2(200  - هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

الفقيه بن صالح املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : السيدة ابن ابراهيم سلمى 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيدة ابن ابراهيم مريم 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سلمى  ابراهيم  ابن  السيدة 
املجد  بلوك   2 نزهة  حي  عنوانه)ا) 
الفقيه بن صالح   2(200  529 رقم 

املغرب.
مريم  ابراهيم  ابن  السيدة 
املجد  بلوك   2 نزهة  حي  عنوانه)ا) 
الفقيه بن صالح   2(200  529 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
سلمى  ابراهيم  ابن  السيدة 
عنوانه)ا) حي نزهة 2 بلوك املجد رقم 
529 200)2 الفقيه بن صالح املغرب

مريم  ابراهيم  ابن  السيدة 
عنوانه)ا) حي نزهة 2 بلوك املجد رقم 
529 200)2 الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

27 أكتوبر 2022 تحت رقم 266.
104I

Auditranis sarl-au

STE BBSODIMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

Auditranis sarl-au
 Immeuble B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
STE BBSODIMA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
تطوان عمارة 4 شقة 5 املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(949

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  59 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

بوحجيطي املصطفى كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4565.
105I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فورست بونيطغي اند كادو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

فورست بونيطغي اند كادو شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الشقة 

رقم 25 شارع اسراء حي االمل طريق 
صفرو فاس - 0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فورست بونيطغي اند كادو.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس و الهدايا.
الشقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
25 شارع اسراء حي االمل طريق  رقم 

صفرو فاس - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : الوهاب  عبد  لعزيزي  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  لعزيزي  السيد 
عنوانه)ا) شارع اليمن رقم 208 شقة 
فاس   (0000 فاس  د  نروس   52

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الوهاب  عبد  لعزيزي  السيد 
عنوانه)ا) شارع اليمن رقم 208 شقة 
فاس   (0000 فاس  د  نروس   52

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4)46.
106I

بنبو خديجة

COLUMBUS DELICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنبو خديجة
265 املسعودية تازة ، 5000)، تازة 

املغرب
COLUMBUS DELICES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب 
رقم 4 عمارة 5 مركز كلدمان تازة - 

5025) تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6765
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 ماي   26
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLUMBUS DELICES
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى
استغالل مطعم.

مكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - مركز كلدمان تازة   5 عمارة   4 رقم 

5025) تازة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : محمد  الفنيش  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الفنيش محمد عنوانه)ا)  السيد 
مركز كلدمان 5025) تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

الفنيش محمد عنوانه)ا)  السيد 
مركز كلدمان 5025) تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 578.
107I

العموري استشارة

STE INTERFAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العموري استشارة
زنقة فاس رقم 55 تازة، 5000)، 

تازة املغرب
STE INTERFAS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الحي 
الحسني رقم 27 مجموعة س 

5000) تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6767
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   20
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTERFAS
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
الحي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الحسني رقم 27 مجموعة س 5000) 

تازة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : حفصة  لزرق  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حفصة  لزرق  السيدة 
 5408 رقم   6 تجزئة االمل مجموعة 

5000) تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  حفصة  لزرق  السيدة 
 5408 رقم   6 تجزئة االمل مجموعة 

5000) تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5005.

108I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LEBIAD TAXI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
LEBIAD TAXI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

الحسني رقم 8)7 - 000)7 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEBIAD TAXI

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيي3 سيارة االورة.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 

000)7 الداخلة   - 7(8 الحسني رقم 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : لبيض  العربي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبيض  العربي  السيد 

حي الحسني 000)7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  لبيض  العربي  السيد 

حي الحسني 000)7 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 5786.

109I

اسموب

ZAIMAR GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اسموب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45

 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

ZAIMAR GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 45 زنقة 

الشهيد العطاوي اقامة الرياض 6) 

بقعة 56) محل 5 أ طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(2(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   50 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

 ESTRELLA )ة)  السيد  تفويت 

HOLDING 5.000 حصة اوتماعية 

من أصل 5.000 حصة لفائدة السيد 

)ة) عبد هللا الزايدي بتاريخ 50 أكتوبر 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259548.

110I

CANOCAF SARL

BOPHA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

BOPHA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي حي 

عاريض )، زنقة 202 رقم 08 - 

62000 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.200((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :

- االنعاش العقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   08 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4726.

111I
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ETABLISSEMENT GHAITI

TAXI BOUTAKRIDA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 05 ، 000)7، 

الداخلة املغرب
شركة   TAXI BOUTAKRIDA
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
حي  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
السالم ، رقم 2)5 - 000)7 الداخلة 

املغرب
مسؤلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(065
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAXI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUTAKRIDA
: استغالب  غرض الشركة بإيجاز 

سيارة أورة..
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
السالم ، رقم 2)5 - 000)7 الداخلة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد خليفة بوتكريدة 
درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خليفة بوتكريدة عنوانه)ا) 
 7(000  5(2 رقم   ، السالم  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد خليفة بوتكريدة عنوانه)ا) 
 7(000  5(2 رقم   ، السالم  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نون30 2022 تحت رقم 1874/2022.
112I

CANOCAF SARL

ITQANDIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
ITQANDIS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

محمد الخامس العروي - 62550 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ITQANDIS
5/توزيع   : غرض الشركة بإيجاز 
املواد الغذائية ومنتجات الصحية 2/

االستي3اد و التصدير.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 62550  - العروي  الخامس  محمد 

الناظور املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

السيد املي3ي وليد : 5.000 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املي3ي وليد عنوانه)ا) شارع 
الناظور   62550 العروي  الحرية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد املي3ي وليد عنوانه)ا) شارع 
الناظور   62550 العروي  الحرية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم )475.
113I

FIDUASSAF CONSEIL

 CHRONOTACHYGRAPHE
MARHAB- كرونوطاكيكراف 

مرحبا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

FIDUASSAF CONSEIL
04) شارع إبراهيم الروداني 

إقامة الشفاء شقة 50 الطابق 5 
املعاريف الدارالبيضاء، 80)20، 

الدارالبيضاء املغرب
 CHRONOTACHYGRAPHE

MARHAB- كرونوطاكيكراف مرحبا 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 04) شارع 
إبراهيم الروداني إقامة الشفاء شقة 
50 الطابق 5 املعاريف الدارالبيضاء 

20250 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54(975

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

شارع إبراهيم الروداني إقامة   (04«

5 املعاريف  الطابق   50 الشفاء شقة 

الدارالبيضاء   20250 الدارالبيضاء 

املغرب» إج  »طريق قنيطرة شارع وجي 

العهد سال - 55560 سال املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 9958)8.

114I

STE AUCOGEST SARL

AGDOUD CAFE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

AGDOUD CAFE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 245 

و رقم 58 زاوية شارع السعديين و 

زنقة 508 الدشي3ة - 6860) انزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27(5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGDOUD CAFE

غرض الشركة بإيجاز : - مقهى.
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عنوان املقر االوتماعي : رقم 245 
و  السعديين  شارع  زاوية   58 رقم  و 
انزكان   (6860  - الدشي3ة   508 زنقة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : آية  تاضومانت  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة تاضومانت آية عنوانه)ا) 
القدس  حي   (908 زنقة   05 رقم 

الدشي3ة 6860) انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة تاضومانت آية عنوانه)ا) 
القدس  حي   (908 زنقة   05 رقم 

الدشي3ة 6860) انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2254.
115I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE MUSIC&TASTE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE MUSIC&TASTE SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زاوية 

ملتقى شارع وجي العهد و شارع محمد 
عبدو - 90000 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.555(95
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   58 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
البل  بالعنوان  الكائن  و   - التسمية 
محمد  شارع   (.5 كلم   E 26 كالي3ي 
الرباط املغرب و   50590  - السادس 
 BERNET (املسي3 من طرف السيد)ة

.PIERRE FRANCOIS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   (5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 5)5298.

116I

FB2H CONSEILS

STE BOUCHRAWT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE BOUCHRAWT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي مركز 
حد تيديلي إغرم نوكدال - 45272 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHRAWT SARL
نقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي3.
•تاور عقاقي3 بالتقسيط..

مركز   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 45272  - نوكدال  إغرم  تيديلي  حد 

ورزازات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

الصرصاري  عمر  موالي  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

السيد موالي عبد هللا الصرصاري 

درهم   500 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصرصاري  عمر  موالي  السيد 

احمد  علي  سيدي  زاوية  عنوانه)ا) 

تيديلي 45272 ورزازات املغرب.

السيد موالي عبد هللا الصرصاري 

احمد  علي  سيدي  زاوية  عنوانه)ا) 

تيديلي 45272 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الصرصاري  عمر  موالي  السيد 

احمد  علي  سيدي  زاوية  عنوانه)ا) 

تيديلي 45272 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2022 تحت رقم )44.

117I

CYH

STE L›OR BLEU TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CYH

 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

STE L›OR BLEU TRANS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 4) تجزئة 

تهامي طرق تازة وودة 60000 وودة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9(89
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 06 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE L’OR BLEU الوحيد  الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   TRANS
 (4 اإلوتماعي  درهم وعنوان مقرها 
تجزئة تهامي طرق تازة وودة 60000 

وودة املغرب نتيجة ل : حل شركة.
و حدد مقر التصفية ب 4) تجزئة 
60000 وودة  تهامي طرق تازة وودة 

املغرب. 
و عين:

و  معاد  بوعزاوي  السيد)ة) 
وودة   60000 وودة  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5775.

118I

MORAFIBRE

MORAFIBRE
إعالن متعدد القرارات

MORAFIBRE
زاوية ومال الدين اافغاني و 
بتهوفن، إقامة ربيع 5، ما بين 

الطابقين، رقم 60 ، 90000، طنجة 
املغرب

MORAFIBRE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: زاوية 
ومال الدين اافغاني و بتهوفن، 

إقامة ربيع 5، ما بين الطابقين، رقم 
60 - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58525
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 52 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

الشركة  رأسمال  تخفيض  مايلي: 

إج   درهم   18.000.000،00 من 

وذلك  درهم،   10.000.000،00

الحصص  تخفيض عدد  عن طريق 

حصة   580.000 من  االوتماعية 

حصة   500.000 إج   اوتماعية 

اوتماعية من فئة 500 درهم للحصة 

الواحدة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

من  للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 

زاوية  مقرها الحاجي الكائن بـ»طنجة، 

ومال الدين اافغاني و بتهوفن، إقامة 
 ،« 60 5، ما بين الطابقين، رقم  ربيع 

»طنجة،  إج  مقرها الجديد الكائن بـ 

الصناعية  املنطقة  الرباط،  طريق 

اوزناية، القطعة رقم 540».

عل   ينص  الذي   :( رقم  قرار 

تجديد ثقة تسيي3 الشركة في  مايلي: 

السيد عبد الحق السعيدي بصفته 

لشركة  شريك  الغي3  الوحيد  املسي3 

وذلك   ،«MORAFIBRE SARL-AU«

الشركة  تلزم  محدودة.  غي3  ملدة 

املسي3  بتوقيع  معامالتها  وميع  في 

عبد  السيد  الشريك  الغي3  الوحيد 

الحق السعيدي.

عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

مجموع  ليشمل  للشركة  ااسا�سي 

التغيي3ات الجديدة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :0 رقم  بند 

مايلي: تحيين و إعادة صياغة النظام 

ااسا�سي بالكامل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259095.

119I

SOFICODEX

CRISTAL AL MAJD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
45 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 2)200، الدار 
البيضاء املغرب

CRISTAL AL MAJD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 500 
شارع حمان الفطواكي قيسارية 
ال30كة املحل رقم 55 - 20500 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565(87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   02
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CRISTAL AL MAJD
غرض الشركة بإيجاز : الكريستال 

، مربع الضوء.
ومصابيح   ، كريستال  ثريات   -
حائط ، ومصابيح ، ومصابيح مكتب 
كريستال ، وثريات سقف كريستالية 
، وثريات نحاسية ، ومصابيح حائط 
وثريات   ، والنحاس  الكريستال  من 

سوداء ثريات كريستال حديثة
- مفاوضات وميع أنواع ااعمال.

- بيع وشراء وميع البضائع وقطع 
الكريستال للهدايا.

عنوان املقر االوتماعي : 500 شارع 
ال30كة  قيسارية  الفطواكي  حمان 
املحل رقم 55 - 20500 الدارالبيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد املختار وافسو : 550 حصة 
بقيمة 55.000 درهم للحصة.

السيد ياسين وافسو : 00) حصة 
بقيمة 0.000) درهم للحصة.

السيدة كوثر وافسو : 550 حصة 
بقيمة 55.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وافسو  املختار  السيد 
 5( رقم   40( عمارة  السعادة  ديار 
الدارالبيضاء   20500 مومن  سيدي 

املغرب.
عنوانه)ا)  وافسو  ياسين  السيد 
ديار السعادة عمارة ) رقم )5 سيدي 

مومن 20500 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  وافسو  كوثر  السيدة 
تجزئة ديار السعادة طابق   40( رقم 
 20500 مومن  سيدي   5( شقة   4

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وافسو  ياسين  السيد 
ديار السعادةعمارة ) رقم )5 سيدي 

مومن 20500 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84520.
120I

SOFICODEX

ALLIANCE AG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
45 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 2)200، الدار 
البيضاء املغرب

ALLIANCE AG شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 75 عمارة 
ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديوري طابق 5 رقم ) - 

00)20 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.499(09

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

ناير  ومال  )ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اوتماعية من أصل 500 

الحسين  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

أبودرار بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845485.

121I

SOFICODEX

ALLIANCE AG

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SOFICODEX

45 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 2)200، الدار 

البيضاء املغرب

ALLIANCE AG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االوتماعي 75 زنقة 

ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة و 

عبدالكريم الديوري طابق 5 رقم ) - 

20500 الدارالبيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.499(09

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845485.

122I
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STE AGEFICO SARL

MOJAMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
MOJAMOB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

موالي اسماعيل 54 اقامة موالي 
اسماعيل الطابق ) رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(598(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOJAMOB
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   54 اسماعيل  موالي 
 90000  -  9 ) رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الجفوفي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الجفوفي عنوانه)ا) 
 6 الطابق  باهية  اقامة  ريفي3ا  زنقة 

الشقة 47 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد محمد الجفوفي عنوانه)ا) 
 6 الطابق  باهية  اقامة  ريفي3ا  زنقة 

الشقة 47 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259257.
123I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

CHAFAI CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI
 IMM10 BUR AL WAHA ETG

 2 N°11 RUE MACHRAA
 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC
CHAFAI CAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 4 

شارع موالي الكامل شارع وجي العهد 
فيال ماكسيم ملعب الخيل فاس - 

0050) فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6695(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 04 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد CHAFAI CAR مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
4 شارع موالي  مقرها اإلوتماعي رقم 
الكامل شارع وجي العهد فيال ماكسيم 
فاس   (0050  - فاس  الخيل  ملعب 
مناخ ااعمال غي3   : املغرب نتيجة ل 

مالئم لإلستمرارية.
 4 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
شارع موالي الكامل شارع وجي العهد 
 - فاس  الخيل  ملعب  ماكسيم  فيال 

0050) فاس املغرب. 
و عين:

و  شافعي  أسماء  السيد)ة) 
طريق  بجاية  54زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   (0050 إيموزارفاس 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   20 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4302/022.

124I

GHALMY CONSEILS SARL AU

SCANMA CAR sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU

 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،

 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

SCANMA CAR sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 

الثالث تجزئة الوفاق رقم 57 

تاماللت القلعة السراغنة - 452)4 

تاماللت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCANMA CAR sarl

تأوي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 57 رقم  الوفاق  تجزئة  الثالث 

 4(452  - تاماللت القلعة السراغنة 

تاماللت املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 : شادية  الجعاطيط  السيدة 
درهم   500 بقيمة  حصة   2.500

للحصة.
 2.500  : سمي3  والغازي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شادية  الجعاطيط  السيدة 
 255 رقم   2 النور  تجزئة  عنوانه)ا) 

000)4 قلعة السراغنة املغرب.
عنوانه)ا)  سمي3  والغازي  السيد 
تجزئة النور 2 رقم 255 000)4 قلعة 

السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
شادية  الجعاطيط  السيدة 
 255 رقم   2 النور  تجزئة  عنوانه)ا) 

000)4 قلعة السراغنة املغرب
عنوانه)ا)  سمي3  والغازي  السيد 
تجزئة النور 2 رقم 255 000)4 قلعة 

السراغنة املغرب
السيد الشرقاوي حمزة عنوانه)ا) 
 4(000  2558 رقم  السويكية  حي 

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 59 
أكتوبر 2022 تحت رقم 432/2022.
125I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE INVEKA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

STE INVEKA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 
0) زنقة ابن عباد حي النهضة أكادير. 

- 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEKA
و  *بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء مواد التنظيف
الزراعية  املنتجات  شراء  و  *بيع 

الغذائية
*بيع و شراء أدوات املكتب.

عنوان املقر االوتماعي : شقة رقم 
0) زنقة ابن عباد حي النهضة أكادير. 

- 80000 اكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد خالد ابجاو : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد ابجاو عنوانه)ا) زنقة 
اكادير  التمديد  حي   7 رقم  اصالح 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بوخبي3  العزيز  عبد  السيد 
حي   7 رقم  اصالح  زنقة  عنوانه)ا) 
التمديد اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 558952.
126I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LE PETIT LAVEUR DE
VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 LE PETIT LAVEUR DE VOITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 

الثاني رقم 5757 حي املحمدي اكادير 
- 80000 أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
PETIT LAVEUR DE VOITURE مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي الطابق الثاني رقم 
 80000  - 5757 حي املحمدي اكادير 
أكادير املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 
الثاني رقم 5757 حي املحمدي اكادير 

- 80000 أكادير املغرب. 
و عين:

السيد)ة) أرنو وان تشارلز بيزوت 
أوغسطين  شارع   509 عنوانه)ا)  و 
تيي3ي270)9 سيفران فرنسا 270)9 
)ة)  سيفران فرنسا فرنسا كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559245.

127I

BABY FIRST

BABY FIRST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BABY FIRST
مركز زينت بيزنس زنقة مسلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم 54 
باب دكالة ، 40000، مراكش املغرب
BABY FIRST شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مركز 

زينت بيزنس زنقة مسلم تجزئة بوكار 
الطابق الثالث شقة رقم 54 باب 

دكالة -. مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0405
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BABY : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FIRST
غرض الشركة بإيجاز : - التجارة

-االستي3اد و التصدير
- التكوين.

مركز   : االوتماعي  املقر  عنوان 
زينت بيزنس زنقة مسلم تجزئة بوكار 
باب   54 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة -. مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الزاكي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزاكي  مريم  السيدة 
زنقة   (27 رقم   5 عباد  سيدي 

مسراظة. مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزاكي  مريم  السيدة 
زنقة   (27 رقم   5 عباد  سيدي 

مسراظة. مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   04 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545555.

128I

LAHLOU MOHAMMED

OUACAR RENTAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

LAHLOU MOHAMMED

2 شارع املسي3ة الخضراء الطابق 

االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب

OUACAR RENTAL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلوتماعي

 SOUANI AVENUE DE FES

 GALERIE AGORA RDC LOCALE

.N 26 - 90000 TANGER MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50((5(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»400.000 درهم» أي من »500.000 

عن  درهم»   500.000« إج   درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 52802.

129I
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BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

R.R PALACE-MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 50000، مكناس املغرب
R.R PALACE-MEK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 
رقم 5 عمارة )46 تجزئة رياض 
االسماعيلية 5 شطر او - 50050 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   59
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 R.R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PALACE-MEK
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

محل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رياض  تجزئة   46( عمارة   5 رقم 
 50050  - او  شطر   5 االسماعيلية 

مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : هشام  الجغاوي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد الجغاوي عبد الحق : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجغاوي هشام عنوانه)ا) 
زنقة ابو داوود الظاهري اقامة كريم 
طنجة   90000  29 شقة   7 طابق 

املغرب.

الحق  عبد  الجغاوي  السيد 

عين  حقون  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

الدريوش   6225( الدريوش  الزهرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد الجغاوي هشام عنوانه)ا) 
زنقة ابو داوود الظاهري اقامة كريم 

طنجة   90000  29 شقة   7 طابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4)45.

130I

ORCOM FIDUS CONSULTING

KINE SIDI YOUSSEF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING

 AVENUE GHANDY LOT H 254

 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

KINE SIDI YOUSSEF SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة 

25عمارة غ سيدي يوسف اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(49(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 ف30اير   58

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KINE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SIDI YOUSSEF SARL

اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

الت3ويض الطبي.

شقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - 25عمارة غ سيدي يوسف اكادير 

80000 اكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 550  : السيدة نسيمة البوعزاوي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
عزيزي  سليمان  موالي  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   490  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوعزاوي  نسيمة  السيدة 
 2 ج  بلوك   252 شقة  عنوانه)ا) 
 80000 اكادير  بنسركاو  الويفاق 

اكادير املغرب.
عزيزي  سليمان  موالي  السيد 
ا شارع مارسو700)9   (5 عنوانه)ا) 
دران�سي   9(700 فرنسا  دران�سي 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
البوعزاوي  نسيمة  السيدة 
 2 ج  بلوك   252 شقة  عنوانه)ا) 
 80000 اكادير  بنسركاو  الويفاق 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559594.

131I

direct guardiennage

DIRECT GUARDIENNAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

direct guardiennage
 Lot AL baraka N° 06 AV My

 Youssef TAZA ، 35000، TAZA
MAROC

DIRECT GUARDIENNAGE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Lot AL وعنوان مقرها االوتماعي
 baraka N° 6 av My Youssef Taza

.- 35000 TAZA MAROC
تغيي3 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(505

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2022 نون30   05 في  املؤرخ  الوحيد 
من  الشركة  نشاط  تغيي3  تم 
 VENTE DE MATÉRIAUX DE«
 CONSTRUCTION-TRAVAUX
إج    «DIVERS-IMPORT EXPORT
 SECURITE ET GARDIENNAGE«
 DES EDIFICES PUBLICS ET

.«PRIVES
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   05 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 508.

132I

Auditranis sarl-au

STE BOB LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Auditranis sarl-au
 Immeuble B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
STE BOB LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة ا7 
شقة )5 منصور 5 - 50000 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4674(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 مارس   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) مصطفى حداد 
 50 أصل  من  اوتماعية  حصة   50
حصة لفائدة السيد )ة) رشيد حداد 

بتاريخ 57 مارس 2022.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 89)5.

133I

omnium management

MLIH MOTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn  82

fes ، 30100، fes maroc
ذات  شركة   MLIH MOTORS

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي متجر4 
عين  مرزاقة  تجزئة   50 أ  ب  اقامة 

السمن - 0000) فاس املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MLIH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MOTORS
غرض الشركة بإيجاز : - بيع أوزاء 

و اكسسوارات السيارات. 
-  التصدير و االستي3اد.

- التداول.
متجر4   : االوتماعي  املقر  عنوان 
عين  مرزاقة  تجزئة   50 أ  ب  اقامة 

السمن - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الرحيم بنلمليح : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : بنلمليح  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بنلمليح  الرحيم  عبد  السيد 
 5( تجزئة دنيا سكن رقم  عنوانه)ا) 
زنقة الفقيه محمد العزوزي حي بدر 

0000) فاس املغرب.
عنوانه)ا)  بنلمليح  سعيد  السيد 
 50 رقم  ابن سعد  الليث  شارع   50

فيال الدكارات 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بنلمليح  الرحيم  عبد  السيد 
 5( تجزئة دنيا سكن رقم  عنوانه)ا) 
زنقة الفقيه محمد العزوزي حي بدر 

0000) فاس املغرب
عنوانه)ا)  بنلمليح  سعيد  السيد 
 50 رقم  ابن سعد  الليث  شارع   50

فيال الدكارات 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4567.

134I

Auditranis sarl-au

STE BOB LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

Auditranis sarl-au
 Immeuble B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
STE BOB LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة ا7 
شقة )5 منصور 5 - 50000 مكناس 

املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4674(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 مارس   57 املؤرخ في 
مسي3 وديد للشركة السيد)ة) حداد 

رشيد كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 89)5.

135I

Auditranis sarl-au

STE BOB LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Auditranis sarl-au

 Immeuble B’3 appartement 2

 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc

شركة   STE BOB LOGISTIQUE

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االوتماعي عمارة 

 50000  -  5 منصور   5( شقة  ا7 

مكناس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4674(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 57 مارس 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 89)5.

136I

FCG AL AMANE

 REALISATION GENIE» 

CIVIL ET INDUSTRIES «REGI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC

REALISATION GENIE CIVIL« 

ET INDUSTRIES «REGI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي املجمع 
رقم )6 املنطقة الصناعية البلدية - 

54000 القنيطرة املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(55

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2022 نون30   08 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

العراقي يوسف كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 نون30 

2022 تحت رقم 55)).

137I

LK CONSULTING SARL

NourTAj
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 58 تطوان ، 

000)9، تطوان املغرب

NourTAj شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

عالل الفا�سي زنقة رقم ) اقامة 

احساين رقم 44 السدة - 000)9 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NourTAj
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع بالجملة و شبه وملة و التجزئة 

للمنتجات الغذائية.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
اقامة   ( رقم  زنقة  الفا�سي  عالل 
 9(000  - السدة   44 رقم  احساين 

تطوان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد نشنيش عماد : 200 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
800 حصة   : السيد الجبار حميد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عماد  نشنيش  السيد 
شارع عبد هللا الفخار مركب بنونة 52 

بلوك د 000)9 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  حميد  الجبار  السيد 
57 عين  رقم   6 شارع علي يعثة زنقة 

ملول 000)9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عماد  نشنيش  السيد 
شارع عبد هللا الفخار مركب بنونة 52 

بلوك د 000)9 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7)22.
138I

ARKOS

SHAMS ENVOYER LIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

SHAMS ENVOYER LIVE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع مرس 
السلطان الطابق5 شقة ) الدار 
البيضاء - 26500 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(7959
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 مارس   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHAMS ENVOYER LIVE
شحن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  املستو   عل   البضائع 
عن  البضائع  نقل  مقاول  والدوجي 
طريق السيارات التي تساوي حمولتها 
أو تزيد عن 55 طنا ع30 شركات النقل 

الجوي.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 ( شقة  الطابق5  السلطان  مرس 
الدار البيضاء - 26500 الدار البيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد مصطفى بوشمش : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوشمش  مصطفى  السيد 
الحاوب  اقدار  علي  ايت  عنوانه)ا) 

55000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بوشمش  مصطفى  السيد 
الحاوب  اقدار  علي  ايت  عنوانه)ا) 

55000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
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HORICOM

NIHAD SAKAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
NIHAD SAKAN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 5 

شقة 2 الطابق 5 تجزئة النصر شارع 
محمد السادس - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57645
 59 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NIHAD SAKAN
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 5 عمارة   : عنوان املقر االوتماعي 
شقة 2 الطابق 5 تجزئة النصر شارع 
مكناس   50000  - السادس  محمد 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 5.000.000 

درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نهاد  مالجي  السيدة 
تجزئة   5 الطابق   2 شقة   5 عمارة 
النصر شارع محمد السادس 50000 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  نهاد  مالجي  السيدة 
تجزئة   5 الطابق   2 شقة   5 عمارة 
النصر شارع محمد السادس 50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )458.
140I

WORK UP BUSINESS

SOCIETE 4T
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوود 

مقرها االوتماعي باملغرب

WORK UP BUSINESS
59 شارع الزرقطوني الطابق 55 

الشقة 2) ، 60)20، الدار البيضاء 
املغرب

SOCIETE 4T »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: مجمع 
العرفان GH4 العمارة رقم 

8) الطابق االول الشقة رقم 
50بوخالف - 90040 طنجة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوود مقرها االوتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.485669
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 ماي 2022 تقرر إغالق 
 SOCIETE 4T لشركة  تابع  فرع 
تسميته - والكائن عنوانه في رقم 597 
الزنقة 09 حي الهود  سيدي مومن - 

20400 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 827255.
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FIDUNION-MAROC

 ACHOUROUK BEACH
PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2(

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 ACHOUROUK BEACH

PROMOTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 4، زنقة 
اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.562987

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 52 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
حصة   50 هبة  عل   املوافقة  مايلي: 
اوتماعية من اصل 500 حصة، من 
لفائدة  بوزوبع  ناصر  السيد  طرف 

السيد محمد بوزوبع
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: املوافقة عل  تفويت 50 حصة 
اوتماعية من اصل 500 حصة، من 
لفائدة  بوزوبع  ناصر  السيد  طرف 

السيد عبد الحي بنعمر
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
املوافقة عل  استقالة املسي3 السيد 
شتن30   (0 ابتداءا من  ناصر بوزوبع 

2022
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
مسي3ا  بوزوبع  محمد  السيد  تعيين 

للشركة ابتداءا من 5 أكتوبر 2022
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة وإعتماد النظام 

ااسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم.: الذي ينص عل  مايلي:.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845578.
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AUDIT MANAGEMENT GESTION

SOFIA MOBILIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

SOFIA MOBILIA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 82 زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 5 الطابق ) 
رقم )5 النخيل - 0 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

545955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   25

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOBILIA

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
زنقة   82  : عنوان املقر االوتماعي 

 ( الطابق   5 اقامة شهرزاد  سومية 
رقم )5 النخيل - 0 البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : املسودني  ظافر  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ظافر املسودني عنوانه)ا) 
56 زنقة طلوع النهار الطابق 5 بوركون 

0 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد ظافر املسودني عنوانه)ا) 
56 زنقة طلوع النهار الطابق 5 بوركون 

0 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 4)0)82.
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CABINET HANDAZ CONSULTING 

212 ترانسبور 
212TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET HANDAZ

CONSULTING

 CASABLANCA CASABLANCA،

20130، CASABLANCA maroc

 212TRANSPORT 252 ترانسبور

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة سمية 

عمارة رقم 82 الطابق 2 الشقة 4 - 

40)20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(655

 55 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 252  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.212TRANSPORT ترانسبور

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لصالح  والدولية  الوطنية  البضائع 

الغي3 ؛
والتجارة  والتصدير  االستي3اد   -

العامة.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
سمية عمارة رقم 82 الطابق 2 الشقة 

4 - 40)20 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : سفيان  غريز  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سفيان  غريز  السيد 

فرنسا 74500 افيان فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  سفيان  غريز  السيد 

فرنسا 74500 افيان فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 5594)8.
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رمزي لالستشارات

 TRAVAUX SAKIA EL
HAMRA

شركة التضامن
تفويت حصص

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون30 عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 05 شقة رقم 05 
العيون ، 70000، العيون املغرب
 TRAVAUX SAKIA EL HAMRA

شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

التعاونشارع الحزام رقم 20 العيون. 
- 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58(25
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   02 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
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فاطمة اتروزي  )ة)  تفويت السيد 
500 حصة اوتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) مود اتروزي 
بتاريخ  للشركة.  الجديد  املسي3  وهو 

02 نون30 2022.
اتروزي  أحمد  )ة)  السيد  تفويت 
00) حصة اوتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) مود اتروزي 

بتاريخ 02 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   08 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3264/2022.
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE S D TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سمي3ة تاونات 
4000) املغرب تاونات، 4000)، 

تاونات املغرب
STE S D TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : دوار اوالد 

عمرو عين عائشة تيسة تاونات - 
4000) تاونات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5059
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
 STE S D TRAVAUX SARL حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   40.000 رأسمالها 
عمرو  اوالد  دوار  اإلوتماعي  مقرها 
 (4000  - عين عائشة تيسة تاونات 
رقم  لغياب  نتيجة  املغرب  تاونات 

املعامالت 
اإلقتصادية الحالية.

و عين:
و  فاطمة  السطي  السيد)ة) 
عين  عمرو  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
تاونات   (4000 عائشة تيسة تاونات 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

دوار  وفي   2022 أكتوبر   27 بتاريخ 

اوالد عمرو عين عائشة تيسة تاونات 

- 4000) تاونات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 139/2022.
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SAMIR FIDUCIAIRE

 SOCIETE PROMO AL FATH

AL MOUBIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 SOCIETE PROMO AL FATH AL

MOUBIN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )28 

س، و284 س، املحل رقم 9، ونان 

مكناس مكناس 50000 مكناس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   100.000,00«

إج   درهم»   14.900.000,00«

عن طريق  درهم»   15.000.000,00«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إوراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4574.
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COMPTAELISSAOUI

طرنس اللوجيستيك الحلوفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTAELISSAOUI
أوعون  عمارة  العرائش  طريق 
7 الطابق الثاني القصر الكبي3 ،  رقم 

92550، القصر الكبي3 املغرب
الحلوفي  اللوويستيك  طرنس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
كراج  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
ابجي3  القصر  وماعة  بناندة  دوار 
القصر الكبي3 - 92550 الفصر الكبي3 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
خالد الحلوفي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   600
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) هاور 

بودياب بتاريخ )0 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 55 بتاريخ  الكبي3  بالقصر  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم )79.
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EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ASMAE ASSISTANCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سمي3ة تاونات 
4000) املغرب تاونات، 4000)، 

تاونات املغرب
 STE ASMAE ASSISTANCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : شارع 

املسي3ة طريق فاس تاونات - 4000) 
تاونات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.57(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 57 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 STE ASMAE ASSISTANCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي شارع املسي3ة طريق 
فاس تاونات - 4000) تاونات املغرب 
عدم الحصوا عل  قرض  نتيجة ل- 

لتمويل املشروع.
و عين:

السيد)ة) أسماء العلوي املحمدي 
فاس   (0000 فاس  عنوانه)ا)  و 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2022 أكتوبر   57 بتاريخ 
 (4000  - املسي3ة طريق فاس تاونات 

تاونات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 8)5.
149I

FINANCE CENTER

JURAMA
إعالن متعدد القرارات

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
JURAMA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: فيال 

الحمراء دوار املشاش وماعة أوالد 
حسون مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.526647

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون30   04 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
00) حصة اوتماعية  تفويت  مايلي: 
رضوان  السيد  طرف  من  مملوكة 
الطويل لفائدة السيد دومينيك وان 
ماكسينس ابريل و ذلك بمووب عقد 

عرفي مؤرخ بتاريخ 04 نون30 2022
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قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
استقالة السيد رضوان الطويل من 
بالسيد  تعويضه  و  كمسي3  منصبه 
ابريل  ماكسينس  وان  دومينيك 
كمسي3 وحيد للشركة ملدة غي3 محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
لرأسمال  الجديد  التوزيع  أصبح 
 120.000,00 في  املحدد  الشركة 
حصة  ل5200  املقسمة  درهم 
500 درهم للحصة  اوتماعية بقيمة 
دومينيك  السيد  يلي:  كما  الواحدة 
600 حصة و  وان ماكسينس ابريل 

السيدة مينة الطويل 600 حصة
عل   ينص  الذي   :42 رقم  بند 
وان  دومينيك  السيد  تعيين  مايلي: 
وحيد  كمسي3  ابريل  ماكسينس 
للشركة ملدة غي3 محدودة مع التوقيع 

املنفرد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 55)545.
150I

STE SAHARA PRODUCTION AGRICOLE

STE CONS.CISNEROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CONS.CISNEROS
حي املطار زنقة الرباط الطابق 
السفلي بدون رقم ، 000)7، 

الداخلة املغرب
STE CONS.CISNEROS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي املطار 
زنقة الرباط الطابق السفلي بدون 

رقم - 000)7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(057
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONS.CISNEROS
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو : 
أعمال متنوعة أو بناء ؛
أعمال البناء العامة ،

واملباني  املدنية  الهندسة  أعمال 
السكنية والصناعية وأعمال الحفر 
والطرق  الصحي  الصرف  العامة. 
والطرق  املختلفة  والشبكات 
وإمدادات املياه والكهرباء والهاتف ؛

الهياكل  في  النجارة  أعمال 
الخشبية أو املعدنية أو االومنيوم أو 
البالستيكية أو املعدنية أو الخشبية ؛

أعمال متنوعة أو إنشاءات
لوازم ومعدات متنوعة

غرق رمح والحفر
الرملي  والسفع  الدهان  أعمال 

والتزويج ؛
شبكة الطرق واملتنوعة )الكهرباء 
الشرب  ومياه  الصحي  والصرف 

والهاتف) ؛
 ، )الجسور  إنجاز ااعمال الفنية 
 ، ااحواض   ، أبراج املياه   ، املجاري 

إلخ).
 ، )الرصف  الطبيعية  املناظر 

الرصف ، الغرس ، الري ، إلخ) ؛
أنواعها  بجميع  الهدم  أعمال 

وأعمال الحفر والتسوية
نظام  وتركيب  الصحي  الصرف 

معالجة مياه الصرف الصحي
البالط  أنواع  وميع  أعمال 

والبالط وااسالك
والت3كيب  والطحن  الخراطة 
والهيدروليكية  امليكانيكية  وااعمال 
لآلالت  اإلصالح  أعمال  ووميع 

الزراعية وامليكانيكية ؛
وميع أعمال الحديد واإلنشاءات 
املعدنية ، الهياكل املعدنية ، الغاليات 

، اانابيب ، ااقفال واملسبك ؛
وميع مهام الطباعة

مياه  شبكة  وصيانة  تركيب 
الشرب والكهرباء

والت3كيب  السباكة  أعمال 

املتنوعة

 ، وميع أعمال البناء ، والسباكة 

 ، والحفر   ، وااسطوانة   ، واانابيب 

 ، ، واملساحة  ، والخرسانة  والرصف 

وتصميم املباني ؛

وميع أعمال العزل املائي والطالء 

وااسقف املستعارة

الصحية  واادوات  ااوهزة 

والصنابي3

الجهد  ذات  الكهربائية  ااعمال 

املنخفض واملتوسط   والعاجي

 ، الت3كيبات الكهربائية ، اإلصالح 

اإلنارة العامة أو الخاصة   ، الكهربة 

تركيب   ، تقاطع  ل ا إشارات  نظام   ،

اانظمة  ركيب  ت  ، الحريق  أنظمة 

املنزلية والصناعية

واامن  ذار  ن اإل نظام  تركيب 

وتركيب املحوالت ومحطات التوزيع

تركيب شبكات الكمبيوتر والهاتف

االتصاالت السلكية والالسلكية ، 

وتركيب أنظمة الراديو املحمولة

 ، ، الضخ الصناعي  الري الصغي3 

التنقيب عن املياه بالكهرباء

صيانة اانظمة الكهربائية )املباني 

والصناعات)

شبكات  معدات  وتركيب  توريد 

لعامة ذات الجهد املتوسط    اإلنارة ا

واملنخفض

املعدات املتنوعة وأعمال التطوير

تسوية اارض وحفر ااحواض

من  والتعاقد  اإلدارة  ارج  خ كلها 

الباطن

وميع أعمال الحراوة

أنواع  لجميع  منتجة  حضانة 

العرب والزهور وغي3ها

التشجي3  وإعادة  البستنة  أعمال 

وتنسيق الحدائق

البكرات  تصنيع  الدفيئة:  أعمال 

املهاد  ووضع   ، الخطافات  وملء   ،

 ، البكرات  وتوزيع   ، لثقوب  ا وعمل 
ومد البكرات ، وخيوط الري

أعمال   ، الحراري  ر  التصوي

التجريد والت3كيب

تركيب نظام الري املوضعي
توريد وبيع املواد الزراعية

استي3اد وتسويق معدات الري
معدات بالتنقيط للمساحات
معدات ضخ املياه وإصالحها

الصيانة  أعمال  بجميع  القيام 
والخدمات وتطهي3 املباني واإلنشاءات 

وبلورة الت3بة.
ااعمال املنزلية وتنظيف وصيانة 

املباني العامة والخاصة
وميع  تسويق  أو  تطهي3  أو  ة  إباد
من  غي3ها  أو  الحشرية  يدات  املب
 ، بالنشاط  الصلة  ذات  نتجات  امل

وكذلك املعدات ذات الصلة
وميع املهن

تربية ااحياء املائية ، وميع أنواع 
اانشطة الزراعية

أو  الحديث  الجبس  أنواع  وميع 
 أو الزخرفة الرخامية

ً
املصنوع يدويا

تطوير تشجي3 املساحات الخضراء 
وحفر النباتات وزراعة النباتات

 ، ، مخ0ز  كافيت3يا   ، خدمة تموين 
معجنات ، احتفاالت ، تأوي3 املواد ، 

تنظيم املؤتمرات والفعاليات
وإمدادات   ، املدرسية  اللوازم 
 ، واملوسيقى  الصوت  ومعدات 

واللوازم واملعدات الرياضية
 ، معدات التشغيل اآلجي للمكاتب 
املعدات واللوازم املكتبية  بيع وشراء 

وتكنولوويا املعلومات
والكهربائية  امليكانيكية  املعدات 

الهيدروليكية
البناء  املعدات ومواد  وبيع  شراء 

ومعدات الحفر والتوريدات العامة
للمستشفيات  العامة  املعدات 

العامة أو الخاصة
معدات وأدوات الصيدلية العامة 
 ، البناء  ومواد  معدات   ، ااوهزة   ،
اادوات الصغي3ة ، الطالء ، الخشب 
أدوات   ، الكهرباء   ، السباكة   ،

ومعدات الصيد
 ، تشحيم  زيوت   ، غيار  قطع 
مواد احتفالية وديكورات   ، إطارات 
، مالبس ، أدوات منزلية ، أثاث عام 
وزراعية.  نباتية  ومعدات  مواد   ،
معدات ومنتجات النظافة والصيانة
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اإلشارات  أوهزة  وتركيب  توريد 
ووميع أنواع اإلشارات وبيع وتركيب 
أوهزة التكييف والهاتف واالتصاالت
التكييف  أوهزة  تركيب 

والكمبيوتر والهاتف واالتصاالت
نظام  والبصرية  السمعية  املواد 

املوسيقى والصوت
الفنادق  وإدارة  وإنشاء  تشغيل 
وأي  والبناغل  واملوتيالت  والنزل 

نشاط سياحي آخر
تاور عام ، استي3اد وتصدير وميع 
أو  الطبيعية  وااصناف  املنتجات 
املصنعة املغربية أو ااونبية ووميع 
بها من  واملنتجات املصرح  ااصناف 

قبل التسمية الجمركية املغربية
أعمال  ؛  لوازم ومعدات متنوعة   
، تأوي3 املواد بكافة  املقاوالت العامة 

أشكالها
متعددة  محطات  تشغيل 

الخدمات ،
والتسوية  الحفر  اعمال  وميع 
واالسمنت  والصرف  والردم 

والرصف.
وتشكيل  تقطيع  أعمال  وميع 
تصنيع  ؛  والرخام  الحجر  وتشطيب 

ااحجار.
الحراري  العزل  أعمال  وميع 

والصوتي واملضاد لالهتزاز.
نقل البضائع لحساب الغي3
نقل اافراد نيابة عن الغي3

النقل العام الخاص لألشخاص
شكل  بأي  والدوجي  املحلي  النقل 

من ااشكال
نقل البضائع والنقل امل30د

أعمال مختلفة
نقل البضائع واافراد لنفسه

تجارة ااسماك بالجملة
املأكوالت  منتجات  وميع  تخزين 

البحرية.
تصدير وميع منتجات   / استي3اد 

املأكوالت البحرية
وتعبئة  وتجميد  ومعالجة  تثمين 

وحفظ منتجات املأكوالت البحرية ،
تسويق ااسماك الطازوة وامل30دة 
ووميع  واملحار  واملحار  واملجمدة 
منتجات املأكوالت البحرية ااخر  في 

التجارة  والدولية.  الوطنية  ااسواق 
من  والتعاقد  والتصدير  واالستي3اد 

الباطن
تركيب املرافق الصحية والسباكة 
التدفئة  أنظمة  وتركيب  وإنتاج 

والتكييف
مواد  بيع   ، العامة  اإلنشاءات 

البناء ، الهندسة املدنية ،
التنقيب والتعدين
استي3اد و تصدير

اانشطة  ووميع  الفندق 
السياحية

ميكانيكا وبيع قطع غيار
وتأوي3   ، واملعدات  اآلالت  تأوي3 

اآلالت
الحرف  ووميع  البناء  أعمال 

اإلنشائية
وميع اانشطة العقارية وااعمال 

املختلفة
 ، )الرمل  الحجارة  استخراج 
باملحاور)  الصلة  ذات  املنتجات 

تقديم الخدمات ، التجارة العامة ،
العمليات  وميع   ، عام  وبشكل 
غي3  أو  مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة  نمو  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

وتطورها.
عنوان املقر االوتماعي : حي املطار 
بدون  السفلي  الطابق  الرباط  زنقة 

رقم - 000)7 الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 250  : البخاري  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : السيد سيدي اهل الشيخ 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
250 حصة   : السيد وليد بوعيلة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   250  : بنان  السيد بشريا 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا البخاري عنوانه)ا) 
الداخلة   7(000  05 السالم  حي 

املغرب.

الشيخ  اهل  سيدي  السيد 
الرباط  زنقة  املطار  حي  عنوانه)ا) 

000)7 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  بوعيلة  وليد  السيد 
 7(000  4 رقم   (6 بلوك  االمل  حي 

الداخلة املغرب.
السيد بشريا بنان عنوانه)ا) شارع 
 7(000  42 رقم  الخامس  محمد 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عبدهللا البخاري عنوانه)ا) 
الداخلة   7(000  05 السالم  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نون30 2022 تحت رقم 1872/2022.
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AGOUNTIT

LALLA RKIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGOUNTIT
 73hay el farah mohammedia

 Hay farah، 280810،
Mohammedia Maroc

LALLA RKIA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي دائرة 
أوريكة دوار بوطي3ة تحناوت - 

02)42 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.545(54

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   LALLA RKIA الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي دائرة أوريكة دوار 
مراكش   42(02  - تحناوت  بوطي3ة 
نشاط  يوود  ال   : ل  نتيجة  املغرب 

تجاري.

دائرة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أوريكة دوار بوطي3ة تحناوت مراكش 

- 02)42 مراكش املغرب. 
و عين:

و  إيملين  العزيز  عبد  السيد)ة) 
دائرة أوريكة دوار بوطي3ة  عنوانه)ا) 
مراكش   42(02 مراكش  تحناوت 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 5)520.

152I

GOLDEN

STAS GROUPE
إعالن متعدد القرارات

GOLDEN
شارع الفرسان العيون، 70000، 

العيون املغرب
STAS GROUPE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: حي الفتح 
زنقة الجيزة النيل رقم 06 العيون - 

70000 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22955

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 50 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تصفية نهائية للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تصفية نهائية للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 279).

153I
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EL MAQHOR ABDELHAK

 STE INAAOUENE TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سمي3ة تاونات 
4000) املغرب تاونات، 4000)، 

تاونات املغرب
 STE INAAOUENE TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار اوالد 
رحو اوالد عليان تيسة تاونات - 

4000) تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INAAOUENE TRAVAUX SARL

.AU
-ااشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة و البناء.
دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
اوالد رحو اوالد عليان تيسة تاونات - 

4000) تاونات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
5.000 حصة   : السيد بركة أنس 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد بركة أنس عنوانه)ا) 

اوالد رحو اوالد عليان تيسة تاونات 

4000) تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

دوار  السيد بركة أنس عنوانه)ا) 

اوالد رحو اوالد عليان تيسة تاونات 

4000) تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 592.

154I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

BATIPRO NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

BATIPRO NEGOCE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مخزن 5 

قطعة أرض 42 قطعة املوحدين 

فاس زواغة بنسودة - 0000) فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66949

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
)ة) وواد السالوي  تفويت السيد 

أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000

5.000 حصة لفائدة السيد )ة) خالد 

أمادار بتاريخ 0) شتن30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 5778.

155I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE SMILE & CO
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

SOCIETE SMILE & CO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

موالي رشيد إقامة حدائق محل رقم 

7 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.86765

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

 5000 فئة  من  حصة   200 تفويت 

درهم للحصة و التي تمتلكها السيدة 

مقداد عبدي مليكة إج  السيدة منى 

أرسالن لتصبح مالكة وحيدة ل 400 

حصة 

عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

مايلي: استقالة السيدة مقداد عبدي 

مليكة مع إبراء الذمة و تبقى السيدة 

للشركة  وحيدة  مسي3ة  أرسالن  منى 

ملدة غي3 محددة 

عل   ينص  الذي   :3- رقم  قرار 

مايلي: تغيي3 الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إج  

بشريك واحد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي ينص عل    :7 و   6 بند رقم 

للسيدة  حصة   200 تفويت  مايلي: 

و  حصة   400 لتمتلك  أرسالن  منى 

تبلغ  و  الشركة  رأسمال  تعت30  التي 

400.000 درهم 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 

ش.م.م إج  ش.م.م بشريك واحد

بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
إستقالة واحدة من املسي3تين و تبقى 
وحيدة  مسي3ة  أرسالن  منى  السيدة 

للشركة ملدة غي3 محددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   20 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258586.

156I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE E M A S TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سمي3ة تاونات 
4000) املغرب تاونات، 4000)، 

تاونات املغرب
 STE E M A S TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

احمد املنصور الدهبي حي الدمنة 
تاونات - 4000) تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE E  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.M A S TRAVAUX SARL
-ااشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة و البناء
-بيع اللوازم املكتبية.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الدمنة  حي  الدهبي  املنصور  احمد 

تاونات - 4000) تاونات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
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السيد العسري عبد الرحيم : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : محمد  العسري  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  العسري  السيد 

حي احجر مطاحن تاونات  عنوانه)ا) 

4000) تاونات املغرب.

السيد العسري محمد عنوانه)ا) 

 (0000 تاوناتر  مطاحن  احجر  حي 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الرحيم  عبد  العسري  السيد 

حي احجر مطاحن تاونات  عنوانه)ا) 

4000) تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 595.

157I

AMAL GHALIL

HAKI DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMAL GHALIL

 LOTISS YOUSSRA LISSASFA 58

 58 LOTISS YOUSSRA LISSASFA،

20230، CASABLANCA MAROC

HAKI DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي ووهرة 

النواصر 4 عمارة ) محل رقم 5 

النواصر - 27582 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5607(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAKI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

تاور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة  اللبيع  اارانب  و  دواون 

وااغنام،  للدواون  أوالتقسيط 

تجارة الجملة و التقسيط في املاشية 

والدواج وااغنام.

ووهرة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 5 رقم  محل   ( عمارة   4 النواصر 

البيضاء  الدار   27582  - النواصر 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

500 حصة  السيد أيوب هروش : 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : و30ان  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هروش  أيوب  السيد 

إقامة   52 رقم   52 عمارة  اازهر 

 20600 ال30نو�سي  ماووريل سيدي 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  و30ان  الحسن  السيد 

 26500 برشيد   2 لياجي  تجزئة   28

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  هروش  أيوب  السيد 

إقامة   52 رقم   52 عمارة  اازهر 

 20600 ال30نو�سي  ماووريل سيدي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844285.

158I

fiduazizi

TIRSS TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

TIRSS TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: حي موالي 

رشيد بلوك E الرقم 5 محل رقم 5 - 

70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29(87

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 55 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل    :1,2,3 قرار رقم 

طرف  من  حصة   ((0 5.بيع  مايلي: 

السيد  لفائدة  أزرقي  باب  السيد 

حصة   (40 بيع  الديش،  هللا  عبد 

لفائدة  أزرقي  باب  السيد  من طرف 

السيد املحجوب ماء العينين 2.تغيي3 

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

لشركة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

).تعيين السيد باب  الشريك الوحيد 

العينين  أزرقي والسيد املحجوب ماء 

مسيي3ان مشاركان للشركة ملدة غي3 

محددة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي   :05.06.07.56 رقم  بند 

مقتضيات  تعديل  مايلي:  عل   ينص 

النظام ااسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3290/2022.

159I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

PINKDESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl
شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق ااول ، مكتب رقم 

) ، 90000، طنجة املغرب
PINKDESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة الزهور الطابق 
اار�سي رقم ) - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.556407

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 نون30   04 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   5.900.000«
 2.000.000« إج   درهم»   500.000«
مقاصة  إوراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 52976.
160I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«PROMO LOQMANE»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU
 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»PROMO LOQMANE» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

أطلس، عمارة 45، الطابق الرابع، 
رقم 56، املعاريف، الدار البيضاء - 

70)20 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

56595(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«PROMO LOQMANE«

تجزيء   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اارا�سي وبيعها - اإلنعاش العقاري..
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الرابع،  الطابق   ،45 عمارة  أطلس، 
 - الدار البيضاء  املعاريف،   ،56 رقم 

70)20 الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد يوسف ريحان : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد محمد ريحان : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ريحان  يوسف  السيد 

إقامة ليليا،   ،6 عمارة   ،505 الشقة 

 24000 و30ان  خليل  و30ان  شارع 

الجديدة املغرب.

السيد محمد ريحان عنوانه)ا) حي 
السالم، تجزئة نادية، رقم 5، الطابق 

الثاني 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ريحان  يوسف  السيد 

إقامة ليليا،   ،6 عمارة   ،505 الشقة 

 2400 و30ان  خليل  و30ان  شارع 

الجديدة املغرب

السيد محمد ريحان عنوانه)ا) حي 
السالم، تجزئة نادية، رقم 5، الطابق 

الثاني 24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845555.

161I

الهد  لالستشارة ش م م

STE 2B PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الهد  لالستشارة ش م م
رقم 75 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 0000)، 

فاس املغرب

STE 2B PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 24 
زنقة عباس املقري زنقة 5 طريق عين 

الشقف - 0000) فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون30   02 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   STE 2B PROMO

مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي رقم 24 زنقة عباس املقري 
زنقة 5 طريق عين الشقف - 0000) 

فاس املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الهدف االوتماعي..

 24 و حدد مقر التصفية ب رقم 
زنقة عباس املقري زنقة 5 طريق عين 

الشقف - 0000) فاس املغرب. 

و عين:

البلغيثي  اسماعيل  السيد)ة) 
زنقة   24 رقم  عنوانه)ا)  و  العلوي 

عين  طريق   5 زنقة  املقري  عباس 

املغرب  فاس   (0000 الشقف 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 2)46.

162I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

DESK NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE

SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DESK NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : زنقة 

بغداد اقامة كاميلية ا رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.50(955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون30   02 املؤرخ في 

DESK NORD شركة ذات املسؤولية 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

بغداد اقامة كاميلية ا رقم 8 - 90000 

طنجة املغرب نتيجة لقفل التصفية.

و عين:

السيد)ة) امللوجي يونس و عنوانه)ا) 

7)5 تجزئة الشروق مسنانة 90000 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 02 نون30 2022 وفي زنقة بغداد 

 90000  -  8 رقم  ا  كاميلية  اقامة 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 52950.

163I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

AT EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

AT EXPRESS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي املنظر 
الجميل زنقة 75 رقم 9 الطابق ااول 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اامتعة.
املنظر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الجميل زنقة 75 رقم 9 الطابق ااول 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : العزيز  عبد  الطويل  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  الطويل  السيد 
أمست3دام   5054 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

العزيز  عبد  الطويل  السيد 
أمست3دام   5054 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 2075)5.
164I

STE ANGLE DE GESTION SARL

L›OEIL MALIN OPTICAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 000)9، تطوان املغرب

L›OEIL MALIN OPTICAL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

أحمد الحريزي تجزئة التمسماني 
 TETOUAN 9(000 رقم 6 تطوان

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2(59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L’OEIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MALIN OPTICAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.OPTICIEN
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
التمسماني  تجزئة  الحريزي  أحمد 
 TETOUAN  9(000 تطوان   6 رقم 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة.

 40.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتاجي:

 400  : الطالبي  انتصار  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 400  : الطالبي  انتصار  السيدة 
بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة انتصار الطالبي عنوانه)ا) 
5) زنقة انوال شقة ) مدخل ا اقامة 
قنيطرة   54000 قنيطرة  حمو  ولد 

مغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة انتصار الطالبي عنوانه)ا) 
5) زنقة انوال شقة ) مدخل ا اقامة 
قنيطرة   54000 قنيطرة  حمو  ولد 

مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2565.

165I

AMDE

MAROC INGREDIENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MAROC INGREDIENTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي كلومت3 
50 طريق الجديدة، ب ل ن 254، 
الطابق 2، ليساسفة، - 20000 

الدار البيظاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(25247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

مو�سى يوسف  )ة)  تفويت السيد 
2.500 حصة اوتماعية من  واروس 
أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

ومال أقني بتاريخ 05 شتن30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840520.
166I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE SADABER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
505 زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

00))6، بركان املغرب
STE SADABER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي )5 بلوك 
املجد حي سيدي سليمان بركان - 

00))6 بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.649(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE SADABER الوحيد  الشريك 
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
بلوك   5( اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 - بركان  سليمان  سيدي  حي  املجد 
00))6 بركان املغرب نتيجة ل : عدم 

نجاح املشروع.
و حدد مقر التصفية ب )5 بلوك 
 - بركان  سليمان  سيدي  حي  املجد 

00))6 بركان املغرب. 
و عين:

و  الداودي  الحسين  السيد)ة) 
)5 بلوك املجد حي سيدي  عنوانه)ا) 
00))6 بركان املغرب  سليمان بركان 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 592/2022.
167I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

PINKDESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق ااول ، مكتب رقم 

) ، 90000، طنجة املغرب
PINKDESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة الزهور الطابق 
اار�سي رقم ) - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.556407

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   04 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
)ة) حفيظ دغنون  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
2.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 
النبي عبدالوي بتاريخ 04 نون30 2022.
)ة) حفيظ دغنون  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
2.000 حصة لفائدة السيد )ة) رمزي 

عبدالوي بتاريخ 04 نون30 2022.
)ة) حفيظ دغنون  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.000
نون30   04 بتاريخ  عبدالوي  فوزية 

.2022
)ة) حفيظ دغنون  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   250
2.000 حصة لفائدة السيد )ة) زبي3ي 

أنس بتاريخ 04 نون30 2022.
)ة) حفيظ دغنون  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   250
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2.000 حصة لفائدة السيد )ة) زبي3ي 

سفيان بتاريخ 04 نون30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 9)0)5.

168I

شركة ألتي3فيد ش.م.م

ATELIER JIJANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة ألتي3فيد ش.م.م

زنقة 05 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

ATELIER JIJANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 02 

رقم 255 حي متشفسان - 54000 

خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4045

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   ATELIER JIJANE

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

حي   255 رقم   02 زنقة  اإلوتماعي 

54000 خنيفرة املغرب   - متشفسان 

نتيجة ل : انعدام النشاط.

 02 و حدد مقر التصفية ب زنقة 

 54000  - متشفسان  حي   255 رقم 

خنيفرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عزيز ويجان و عنوانه)ا) 
متشفسان  حي   07 رقم   02 زنقة 

)ة)  54000 خنيفرة املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم )48.

169I

NEW FIDUS

S4P GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEW FIDUS
 HASSANIA II BLOC B N° 258

 ALIA MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
S4P GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 

650 شارع املقاومة الحرية - 20800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2059 نون30   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S4P  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GESTION
و�سي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امللكية املشت3كة
إدارة العقارات
إدارة الفندقية

الحراسة والتنظيف.
الرقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
650 شارع املقاومة الحرية - 20800 

املحمدية املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد وبوج عبد اللطيف : 500 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

500 حصة   : السيد وبوج مهدي 
بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  وبوج  السيد 
هللا  عبد  بن  عالل  زنقة  عنوانه)ا) 
درج أوه طابق 2 شقة 4 فضالة مركز 

20800 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)  مهدي  وبوج  السيد 
 20800  5 رقم   (0 عمارة  حي الوفاء 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
اللطيف  عبد  وبوج  السيد 
هللا  عبد  بن  عالل  زنقة  عنوانه)ا) 
درج أوه طابق 2 شقة 4 فضالة مركز 

20800 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 25 نون30 

2059 تحت رقم )94.

170I

FUDIMAITRISE HAMID

LASSARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،
KHEMISSET MAROC

LASSARA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 50 
شارع املنال حي التقدم –تيفلت - 

55400 الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(97
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LASSARA SARL
استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والنظافة  التجميل  مواد  وتوزيع 
– غدائية  منتووات   – الشخصية 

مكمالت غدائية.
 50 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
 - –تيفلت  التقدم  حي  املنال  شارع 

55400 الخميسات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد الهادي محمد : 750 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : السيد ابو القاسم محمد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الهادي  السيد 
رقم 59 زنقة والد تايمة الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.
محمد  القاسم  ابو  السيد 
55 تيفلت  عنوانه)ا) حي التقدم رقم 

55400 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
محمد  القاسم  ابو  السيد 
55 تيفلت  عنوانه)ا) حي التقدم رقم 

55400 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 525.
171I

KECH BUSINESS ASSIST

CENTRE OCTAL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KECH BUSINESS ASSIST
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
CENTRE OCTAL PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق5 
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رقم 787 اقامة بلبكار 5 حي محمدي 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

529462
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 نون30   50
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE OCTAL PRIVE
الت3ميز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرقمي / الروبوتات.
الطابق5   : عنوان املقر االوتماعي 
رقم 787 اقامة بلبكار 5 حي محمدي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة وقاص مريم : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مريم  وقاص  السيدة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مريم  وقاص  السيدة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   52 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2025 تحت رقم -.
172I

IMAD BELKAJJI

HARMONY TRAVEL - أرموني 
ترافل

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتماعي للشركة

IMAD BELKAJJI

 LOT. TARGA ، 24130،
MARRAKECH MAROC

HARMONY TRAVEL - أرموني 
ترافل شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الشقة 
رقم )0 بالطابق الثاني العمارة 

رقم 55بالشارع الحسن الثاني دوار 
أكودار أيت أورير مراكش الحوز 

دو الرسم العقاري رقم )4.004/4 
40000 أيت أورير املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.950(7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الثاني  بالطابق   0( رقم  »الشقة 
العمارة رقم 55بالشارع الحسن الثاني 
دوار أكودار أيت أورير مراكش الحوز 
 43/4.004 رقم  العقاري  الرسم  دو 
إج   املغرب»  أورير  أيت   40000
ااول  بالطابق   05 رقم  »الشقة 
الكائنة بحي كوغرضة طريق سيدي 
دو  الحوز  مراكش  أورير  أيت  رحال 
الرسم العقاري رقم 43/702 40000 

أيت أورير املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 52042.

173I

etude maître mohamed ali abartah

SPINITOLI INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca maroc
SPINITOLI INVEST شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 450 شارع 
الزرقطوني، اقامة حمد، شقة رقم 
05 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565597

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPINITOLI INVEST
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االوتماعي : 450 شارع 
شقة رقم  اقامة حمد،  الزرقطوني، 

05 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الرحيم صديق : 900 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
صديق  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 776 شارع ادريس الحارثي، 
قرية الجماعة 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
صديق  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 776 شارع ادريس الحارثي، 
قرية الجماعة 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )04495.

174I

sacofi

SJ LIM AGROTECH s.a
شركة التوصية بااسهم 

تأسيس شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
SJ LIM AGROTECH s.a شركة 

التوصية بااسهم 
وعنوان مقرها اإلوتماعي 26 شارع 
مرس سلطان ، شقة ) ، الطابق 
5 - الدار البيضاء - 20500 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة التوصية بااسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
بااسهم  التوصية  لشركة  ااسا�سي 

باملميزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

بااسهم.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SJ LIM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGROTECH s.a
غرض الشركة بإيجاز : الصناعات 

الغذائية
إنتاج املنتجات الغذائية الزراعية
تسويق وتوزيع املنتجات الزراعية 

الغذائية .
26 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
مرس سلطان ، شقة ) ، الطابق 5 - 
الدار البيضاء - 20500 الدار البيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   (0  : تيو  كي  �سي  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 2.880  : سيو  ليم  وين  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد عبد الحفيظ محمود بن 
500 درهم  0) حصة بقيمة   : هشام 

للحصة.
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حصة   (0  : السيد فو واي ليونغ 
بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد سافي3ا راويش : 0) حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 5 عنوانه)ا)  تيو  كي  �سي  السيد 
زنقة شوفاليي بيار ط 6 ر 8) م شوني 
الدار   20500 البيضاء  الدار  بلفدير 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  سيو  ليم  وين  السيد 

ماليزيا ماليزيا ماليزيا ماليزيا.
السيد عبد الحفيظ محمود بن 
هشام عنوانه)ا) ماليزيا ماليزيا ماليزيا 

ماليزيا.
عنوانه)ا)  ليونغ  واي  فو  السيد 

ماليزيا ماليزيا ماليزيا ماليزيا.
عنوانه)ا)  راويش  السيد سافي3ا 

الهند الهند الهند الهند.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 5 عنوانه)ا)  تيو  كي  �سي  السيد 
زنقة شوفاليي بيار ط 6 ر 8) م شوني 
الدار   20500 البيضاء  الدار  بلفدير 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84585.
175I

PLANK

CORPORAL›S MED SERICE
إعالن متعدد القرارات

PLANK
25، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 50090، الرباط املغرب
 CORPORAL›S MED SERICE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 25 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

50090 الرباط املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(5(25

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1تفويت حصص: الذي 
عقد  بمقت�سى  مايلي:  عل   ينص 
23- تفويت الحصص املتخد بتاريخ 
قام السيد أحمد بنعلي   ،  09-2022
بنقل 5000 حصة يملكها في الشركة 

اج  السيد هشام مرشد
الذي  -2تكييف اإلدارة:  قرار رقم 
العام  الجمع  قرر  مايلي:  عل   ينص 
بنعلي،  أحمد  السيد  استقالة  بعد 
مسي3ًا  مرشد  هشام  السيد  بتعيين 

منفردا للشركة ملدة غي3 محدودة
الشكل  -3تحويل  رقم  قرار 
القانوني: الذي ينص عل  مايلي: قرر 
الجمع العام تحويل الشكل القانوني 
، من شركة ذات املسؤولية  للشركة 
إج  شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
الذي  -6مساهمات:  رقم  بند 
ينص عل  مايلي: السيد هشام مرشد 
 5000 اج   مقسمة  درهم.   500000

حصة من فئة 500 درهم
الذي  -التسيي3:   52 رقم  بند 
السيد  تعيين  مايلي:  عل   ينص 
للبطاقة  الحامل  مرشد  هشام 
الوطنية رقم AB630355 من مواليد 
الشق  عين  بشارع   20/09/1988
9 حي النهضة القرية سال مسي3ًا  رقم 

منفردا للشركة ملدة غي3 محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0202)5.
176I

مكتب محاسبة

BEN BRIK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب محاسبة
عمارة 45 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
BEN BRIK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 40 
تجزيئة النخيل ارفود - 52000 

ارفود املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(4(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم اإلعالم  07 نون30  املؤرخ في 
الواحد  عبد  احميي  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه  توزيع  و 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 06 ماي 2022 
بالشكل ااتي :

 ، احميي  الصمد  عبد  السيد)ة) 
44 حصة.

 44  ، احميي  رشيد  السيد)ة) 
حصة.

 44  ، احميي  محسن  السيد)ة) 
حصة.

 22  ، احميي  غزالن  السيد)ة) 
حصة.

السيد)ة) فرح احميي ، 22 حصة.
 24  ، عليوي  خديجة  السيد)ة) 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 906/2022.
177I

FUDIMAITRISE HAMID

STE MARIROC SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،
KHEMISSET MAROC

STE MARIROC SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

656 حي الدالية تيفلت - 55400 
الخميسات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26075

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   08 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE MARIROC الوحيد  الشريك 
 (0.000 رأسمالها  مبلغ   SARL AU
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 
 55400  - تيفلت  الدالية  حي   656
الحل   : الخميسات املغرب نتيجة ل 

النهائي للشركة.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 55400  - تيفلت  الدالية  حي   656

الخميسات املغرب. 
و عين:

و  مومن  الحبيب  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اسبانيا 08005 الراشيدية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 404.
178I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

رياض بابل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
رياض بابل شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 57 
درب دكاك باب دكالة املدينة - 

40020 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0655
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رياض   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بابل.
امتالك   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكراء  وتسيي3 واستغالل عن طريق 
وميع العقارات املبنية والغي3 املبنية.

رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - املدينة  درب دكاك باب دكالة   57

40020 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مرواني  ووزيف  ستيفان  السيد 
 94220 فردان  شارع   7 عنوانه)ا) 

شارنتون الجسر فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
مرواني  ووزيف  ستيفان  السيد 
 94220 فردان  شارع   7 عنوانه)ا) 

شارنتون الجسر فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 54)545.
179I

BFOR CONSULTING

IBRAHIMI PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

BFOR CONSULTING
 96BD ANFA ETG°1 APT°11

 RES LE PRINTEMPS D›ANFA ،
20000، CASABLANCA MAROC
IBRAHIMI PROMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 96 شارع 
أنفا الطابق 09 رقم 95 إقامة ربيع 
أنفا - 20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.559829
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 52 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
رقم   09 الطابق  أنفا  شارع   96«
الدار   20000  - إقامة ربيع أنفا   95
شارع  »-36أ-  إج   املغرب»  البيضاء 
أنفا إقامة أنافي-أ- الطابق 05 رقم 55 

- 20000 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 9468)8.

180I

BFOR CONSULTING

IBRAHIMI PROMO
إعالن متعدد القرارات

BFOR CONSULTING
 96BD ANFA ETG°1 APT°11

 RES LE PRINTEMPS D›ANFA ،
20000، CASABLANCA MAROC
IBRAHIMI PROMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: -36

أ- شارع أنفا إقامة أنافي-أ- الطابق 
05 رقم 55 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.559829

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5) أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تغي3 نشاط الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

رفع رأسمال الشركة 

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

مالئمة النظام ااسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تغي3 نشاط الشركة: مقاول اعمال أو 

إنشاءات متنوعة

بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
 500000 من  الشركة  رأسمال  رفع 

درهم إج  50000000 درهم من خالل 

املساهمات النقدية

بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

للشركة  ااسا�سي  النظام  مالئمة 

من   7 و  و6   2 رقم  البنود  وتعديل 

القانون ااسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845040.

181I

FINAUDIT

CASTORPAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

CASTORPAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 26،طريق 

مرس سلطان الطابق االول الشقة 
رقم ) الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46055(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   55 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

مجيد الهيتمي  )ة)  تفويت السيد 

200 حصة اوتماعية من أصل 200 

حصة لفائدة السيد )ة) وليد اتشافر 

بتاريخ 55 أكتوبر 2022.

مجيد الهيتمي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
نادية  )ة)  حصة لفائدة السيد   500

السفري بتاريخ 55 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845549.
182I

FINAUDIT

GENMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
GENMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 26،طريق 
مرس سلطان الطابق االول الشقة 

رقم ) الدار البيضاء. - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENMAR
: • استي3اد  غرض الشركة بإيجاز 
واملعدات  واإلمدادات  املواد  وتوزيع 

الصناعية.
االواح  وتوزيع  استي3اد   •
املياه  وسخانات  الكهروضوئية 

بالطاقة الشمسية..
عنوان املقر االوتماعي : 26،طريق 
الشقة  االول  الطابق  مرس سلطان 
رقم ) الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
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أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99سنة محدودة سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

السيدة مريم لطرش : 500 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : السيد عبد السالم لطرش 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيدة مريم لطرش : 500 بقيمة 
500 درهم.

 500  : السيد عبد السالم لطرش 
بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لطرش  مريم  السيدة 
50عين  )2،رقم  اقامة  السالمة  دار 
الدار   20000 البيضاء  الدار  السبع 

البيضاء املغرب.
لطرش  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) مشروع اقامة 29،رقم 66 
 20000 حي املحمدي الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  لطرش  مريم  السيدة 
50عين  )2،رقم  اقامة  السالمة  دار 
الدار   20000 البيضاء  الدار  السبع 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846050.
183I

EL MARSA CONSEIL

E.G.B EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار )59 ، 

70000، العيون املغرب
E.G.B EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة حم 

مكتب رقم 6 الطابق الثاني الحي 
اإلداري العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 E.G.B  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EVENTS

تشتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخارج املغرب:

واملهروانات  املؤتمرات  إدارة   

االحتفالية  واامسيات  واملؤتمرات 

الصاالت,  تجهيزات  والكوكتيالت, 

االتصال,خلق  ااحداث,حدث 

وتأوي3  صناعة  ااحداث 

املعايي3  وتصنيع  تصميم  الخيام, 

لألحداث,الفنادق واملطاعم والسكن 

وخدمات  والفعاليات  والتموين 

,وكالة  الرقمي  التسويق  التسويق, 

االتصال واالستشارات اإلست3اتيجية 

وتنظيم  ورعاية  فعالية  واإلدارية, 

ومهروانات  ومؤتمرات  ندوات 

الفعاليات  وكافة  دعائية  وفعاليات 

فوتوغرافي  والفنية,عمل  الثقافية 

وعموم كل ما يتعلق باالتصال املرئي 

والبصرية  السمعية  ااحداث,   ،

والرسومات,استي3اد وتصدير وتأوي3 

أو  املنتجات  أو  املواد  وميع  وتأوي3 

املتعلقة بتحقيق  البضائع أو ااشياء 

غرض الشركة..

عمارة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

حم مكتب رقم 6 الطابق الثاني الحي 
العيون   70000  - العيون  اإلداري 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : الذيب  سفيان  السيد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   333,34

للحصة.
السيد عبد الجليل كبلي : 333,33 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 333,33  : بارودي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 : الذيب  سفيان  السيد  السيد 

333,34 بقيمة 500 درهم.
السيد عبد الجليل كبلي : 333,33 

بقيمة 500 درهم.
 333,33  : بارودي  خالد  السيد 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الذيب  سفيان  السيد  السيد 
فيال  الفيالت  منطقة  عنوانه)ا) 
الذيب حي موالي رشيد الشطر الثاني 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الذيب  سفيان  السيد  السيد 
فيال  الفيالت  منطقة  عنوانه)ا) 
الذيب حي موالي رشيد الشطر الثاني 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3274/2022.
184I

EL MARSA CONSEIL

RFMN TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار )59 ، 

70000، العيون املغرب
RFMN TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

الراحة رقم 5597 العيون - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RFMN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSPORT
تشتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

املغرب:
نقل اافراد لحساب خاص,نقل   
اافراد نيابة عن الغي3,نقل البضائع 
البضائع  الخاص,نقل  للحساب 

لحساب الغي3.
والدوجي  املحلي  ال30ي  النقل   
البضائع,  لجميع  الووهات  لجميع 
ال30ية  الت3انزيت  عمليات  وميع 
أنواع  ووميع  والجوية  والبحرية 
خدمات  وميع  النقل,تشغيل 
ال30ي  للبضائع,النقل  ال30ي  النقل 
عل   والبضائع  وااشياء  للبضائع 
الدوجي.  النقل   ، أنواعها  اختالف 
 ، بري  أنواعه:  بجميع  النقل 
العام  النقل  بحري,   ، حديد  سكك 
وبين  الحضري  لألشخاص,النقل 
املدن لألشخاص والبضائع نيابة عن 
اآلخرين,النقل بجميع أنواعه ولجميع 
املحلي  ال30ي  االتجاهات,النقل 
والدوجي للمنتجات والسلع والرسائل 

واالستي3اد والتصدير والتسويق..
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   5597 الراحة رقم 

العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الرفاعي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد محمد امين الرفاعي : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
500 بقيمة   : السيد محمد رفاعي 

500 درهم.
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 500  : السيد محمد امين رفاعي 
بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رفاعي  محمد  السيد 
اقامة يحيى عمارة 26 الشقة 5 شارع 
سال   55000 سال  تابريكت  املزرعة 

املغرب.
رفاعي  امين  محمد  السيد 
كيبيك   845949 كندا  عنوانه)ا) 

كندا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  رفاعي  محمد  السيد 
اقامة يحيى عمارة 26 الشقة 5 شارع 
سال   55000 سال  تابريكت  املزرعة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3274/2022.
185I

CABINTE COMPTA AUDIT AL YOUSR 

SMALL HEATH VAPERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINTE COMPTA AUDIT AL
YOUSR

العمارة رقم 4)6 الطابق التاني 
مكتب رقم 4 حي املسار- مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
SMALL HEATH VAPERS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مجمع ابن 
تاشفين شارع موالي عبد هللا اقامة 
E5 املحل رقم 54 كيليز مراكش. - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0527
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMALL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HEATH VAPERS
غرض الشركة بإيجاز : - مقهى
- تسويق السجائر االلكت3ونية.

عنوان املقر االوتماعي : مجمع ابن 
تاشفين شارع موالي عبد هللا اقامة 
 - مراكش.  كيليز   54 رقم  املحل   E5

40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة وتسعون سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   5.000  : السيد بدر ورير 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
م  ح  عنوانه)ا)  ورير  بدر  السيد 
طفيل  ابن  تعاونية  الحمراء  تجزئة 
مراكش   40000 مراكش   57 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
م  ح  عنوانه)ا)  ورير  بدر  السيد 
طفيل  ابن  تعاونية  الحمراء  تجزئة 
مراكش   40000 مراكش   57 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545257.
186I

ADLANI CONSEIL

JMS CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06
، 90000، TANGER MAROC

JMS CAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي أرض 
العلج زنقة )7 رقم 58 املحل رقم 05 

- 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(25(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JMS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
أرض   : االوتماعي  املقر  عنوان 
العلج زنقة )7 رقم 58 املحل رقم 05 

- 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد مرون سمي3 : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سمي3  مرون  السيد 
أرض العلج زنقة )7 رقم 58 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بشر   بلخادر  السيدة 
حي بوبانة تجزئة تجزئة 778 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 062)5.

187I

CABINTE COMPTA AUDIT AL YOUSR 

ARCOD LIFET ASCENSEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINTE COMPTA AUDIT AL
YOUSR

العمارة رقم 4)6 الطابق التاني 
مكتب رقم 4 حي املسار- مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 ARCOD LIFET ASCENSEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 4)6 

مكتب 4 الطابق 2 منطقة املسار 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0575
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCOD LIFET ASCENSEURS
مقاول     : غرض الشركة بإيجاز 

تركيب وتركيب املصاعد.
تركيب وصيانة شبكة الكهرباء   

وكامي3ات املراقبة
 مقاول كهرباء

أعمال  وميع  وتنفيذ  تركيب   
والتهوية  الت30يد  ومنتجات  التكييف 

املنزلية
الطاقة  معدات  تركيب   

الشمسية
االستي3اد والتصدير..

 6(4  : االوتماعي  املقر  عنوان 
املسار  منطقة   2 الطابق   4 مكتب 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة وتسعون سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
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 500  : الباجي  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : بوكري  ايت  السيد رشيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الباجي  ابراهيم  السيد 
سعادة  املرابطين  بوسحاب  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
بوكري  ايت  رشيد  السيد 
674 سعادة  2 رقم  عنوانه)ا) االفاق 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الباجي  ابراهيم  السيد 
سعادة  املرابطين  بوسحاب  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب
بوكري  ايت  رشيد  السيد 
674 سعادة  2 رقم  عنوانه)ا) االفاق 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )0)545.
188I

AMJ MANAGEMENT

MOROCCO FAST LOGISTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 0) طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 MOROCCO FAST LOGISTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مجمع 

الضح  الوفاء 2 ه طابق 6 رقم 75 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(2505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO FAST LOGISTIC
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدوجي للبضائع للغي3.
مجمع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الضح  الوفاء 2 ه طابق 6 رقم 75 - 

90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد عبد الجبار وبار 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الجبار وبار عنوانه)ا) 
 6 طابق  ه   2 الوفاء  الضح   مجمع 

رقم 27 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عبد الجبار وبار عنوانه)ا) 
 6 طابق  ه   2 الوفاء  الضح   مجمع 

رقم 27 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 68)259.

189I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

LIBRAIRIE AIT OUMGHAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 LIBRAIRIE AIT OUMGHAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
اوتغال اغواطيم تاحناوت مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIBRAIRIE AIT OUMGHAR
مكتبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ووراقة.
دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - اوتغال اغواطيم تاحناوت مراكش 

40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 800  : اومغار  ايت  خالد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 200  : حنان  علي  ايت  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد ايت اومغار عنوانه)ا) 
تاحناوت  اغواطيم  اوتغال  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
السيدة ايت علي حنان عنوانه)ا) 
تاحناوت   (5( رقم  القي3وان  حي 
مراكش   40000 مراكش  الحوز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد خالد ايت اومغار عنوانه)ا) 
تاحناوت  اغواطيم  اوتغال  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 55885.
190I

كوزانت انديست3ي

كوزانت انديستري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كوزانت انديست3ي

الحي الصناعي موالي الرشيد البقعة 
556 الطابق السفلي مبنى املفلحون 

، 20660، الدار البيضاء املغرب

كوزانت انديست3ي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي الحي 

الصناعي موالي الرشيد االبقعة 

556 الطاابق السفلي املفلحون - 

20660 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50582(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  0) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ  انديست3ي  كوزانت 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

موالي  الصناعي  الحي  اإلوتماعي 

الطاابق   556 االبقعة  الرشيد 

الدار   20660  - املفلحون  السفلي 

البيضاء املغرب نتيجة ل : حل اتفاقي.

الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الصناعي موالي الرشيد االبقعة 556 

 20660  - الطاابق السفلي املفلحون 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  ترباوي  فوزية  السيد)ة) 

 (5 الزنقة  ال30كة  حي  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20660 الرقم508 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  االدري�سي  بدر  السيد)ة) 
حمدون  ابن  تجزئة   24 عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  املحمدية   28800

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 5)97)8.
191I

GUARDIYA-LAA

TRANS COSSTABLANCA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

TRANS COSSTABLANCA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك G رقم 26 
 LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9565
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 دون30   22
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COSSTABLANCA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 G بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
 LAAYOUNE 70000  26 رقم 

LAAYOUNE املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

5.000 حصة   : السيد بيدي بهان 
بقيمة 500 درهم للحصة.

بقيمة   5000  : السيد بيدي بهان 
500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بهان  بيدي  السيد 
 LAAYOUNE  70000 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بهان  أمينة  السيد 
العيون LAAYOUNE 70000 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دون30   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2025 تحت رقم -.

192I

GUARDIYA-LAA

AKABBAB BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

AKABBAB BUILDING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مدينة 
الوفاق بلوك D رقم 02) الطابق 

االول العيون 70000 العيون 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(54((
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
خويا  ميلود  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   5.000 موح 
أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 
عبد الهادي اكباب بتاريخ 57 أكتوبر 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
59 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 070).
193I

stratencyco SARL

Ritechco
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح، زنقة الناظور رقم 20. 
تيفلت ، 54500، تيفلت املغرب
Ritechco شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة 
الطابق الثاني الحي الجديد رقم 582 

- 55400 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(95
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Ritechco
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ال30مجة  املتعددة.  الوسائط  وإنتاج 
تكنولوويا  وأنشطة  واالستشارات 

املعلومات ااخر .
شقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني الحي الجديد رقم 582 

- 55400 تيفلت املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : حجاج  ر�سى  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ر�سى حجاج عنوانه)ا) حي 
 55400  06 القدس مجموعة أ رقم 

تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد ر�سى حجاج عنوانه)ا) حي 
 55400  06 القدس مجموعة أ رقم 

تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 520.

194I

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

رزون كار
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL D
 ACCOMPAGNEMENT ET DES

ETUDES ET DES AFFAIRES
 rue tafraouat app 2 hassan 4
 rabat2 Rabat hassan، 10020،

Rabat Maroc
رزون كار شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي فيال ) 
الطابق ااول زنقة شالل أوزود 
أكدال - 50000 الرباط املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(495
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رزون   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كار.
تأوي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
فيال   : االوتماعي  املقر  عنوان 
أوزود  شالل  زنقة  ااول  الطابق   (

أكدال - 50000 الرباط املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : نجماوي  كريم  محمد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
 : نجماوي  كريم  محمد  السيد 

5000 بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
نجماوي  كريم  محمد  السيد 
الطابق ااول زنقة   ( فيال  عنوانه)ا) 
الرباط   50000 أكدال  أوزود  شالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
نجماوي  كريم  محمد  السيد 
الطابق ااول زنقة   ( فيال  عنوانه)ا) 
الرباط   50000 أكدال  أوزود  شالل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم   - التجارية بالرباط بتاريخ 

.8525

195I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

MH STRUCTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
MH STRUCTURES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 87) 

شارع محمد الخامس ، الطابق 

السابع رقم 59 املغرب 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   59

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRUCTURES

غرض الشركة بإيجاز : تاور مواد 

بناء.

عنوان املقر االوتماعي : 87) شارع 

محمد الخامس ، الطابق السابع رقم 

البيضاء  الدار   20000 املغرب   59

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : العيدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : بلعايناس  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العيدي  محمد  السيد 

البيضاء  الدار   20000 مليل  تيت 

املغرب.

السيد حمزة بلعايناس عنوانه)ا) 
حي اامل 2 رقم 55 تيت مليل 20000 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد حمزة بلعايناس عنوانه)ا) 
حي اامل 2 رقم 55 تيت مليل 20000 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف30اير 2022 تحت رقم 2)8557.
196I

centre d’affaires sicilia

SALIM POTERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc
SALIM POTERIE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة )2 
عمارة 2 شقة رقم 6 بالد الجد - 

46000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((47
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SALIM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.POTERIE
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري، صنع الفخار.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
6 بالد الجد -  2 شقة رقم  )2 عمارة 

46000 اسفي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : ادبيلة  سليم  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سليم ادبيلة عنوانه)ا) 76 
46000 اسفي  زنقة الوزير حي اشبار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد سليم ادبيلة عنوانه)ا) 76 
46000 اسفي  زنقة الوزير حي اشبار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
197I

C E INVEST MAROC 

STUDIO ISTANBUL CAFE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire
 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STUDIO ISTANBUL CAFE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 55 
العمارة د الطابق ) شارع 55 يناير 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO ISTANBUL CAFE
تسيي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتدبي3 املقاهي والفنادق.
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 55 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
يناير   55 شارع   ( العمارة د الطابق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : عادل  منصوري  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منصوري عادل عنوانه)ا) 
 57 حي الجزوجي درب السبيطار رقم 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد منصوري عادل عنوانه)ا) 
 57 حي الجزوجي درب السبيطار رقم 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545254.

198I

POLY CARPET

POLY CARPET
إعالن متعدد القرارات

POLY CARPET
شارع إدريس ااول، 52 إقامة طنجة 

أوفيس سنت3، الطابق اار�سي، 
املحل رقم 2 ، 90000، طنجة 

املغرب
POLY CARPET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
إدريس ااول، 52 إقامة طنجة 
أوفيس سنت3، الطابق اار�سي، 

املحل رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.65695

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 52 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

الشركة  رأسمال  تخفيض  مايلي: 

إج   درهم   18.500.000،00 من 

من  وذلك  درهم،   14.515.000،00

حدود  في  الخسائر  استيعاب  أول 

مبلغ )985.000.) -) وذلك عن طريق 

تخفيض عدد الحصص االوتماعية 

 5.000 فئة  حصة من   58.500 من 

 54.555 إج   الواحدة  للحصة  درهم 

حصة من نفس القيمة.

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تخفيض رأسمال الشركة من  مايلي: 

54.555.000 درهم إج  50.000.000 

درهم، وذلك عن طريق تخفيض عدد 

 54.555 من  االوتماعية  الحصص 

حصة   50.000 حصة اوتماعية إج  

درهم   5.000 فئة  من  اوتماعية 

للحصة الواحدة.

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تجديد ثقة تسيي3 الشركة في السيد 

عبد الحق السعيدي بصفته املسي3 

 POLY« الوحيد الغي3 شريك لشركة 

ملدة  وذلك   ،«CARPET SARL-AU

تلزم الشركة في وميع  غي3 محدودة. 

معامالتها بتوقيع املسي3 الوحيد الغي3 

الشريك السيد عبد الحق السعيدي.

عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

مجموع  ليشمل  للشركة  ااسا�سي 

التغيي3ات الجديدة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :0 رقم  بند 

مايلي: تحيين و إعادة صياغة النظام 

ااسا�سي بالكامل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259092.

199I

fidlix sarlau

TWO STARS BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidlix sarlau
شارع عمر بن عبد العزيز ابراج دبي 
بلوك E مكتب رقم ) العرائش ، 

92000، العرائش املغرب
TWO STARS BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
محمد الخامس اقامة االندلس 
ب الطابق االول مكتب رقم 54 

العرائش - 92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7599
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TWO : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.STARS BUSINESS
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
مزاولة التجارة

االستي3اد والتصدير.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
ب  االندلس  اقامة  الخامس  محمد 
الطابق االول مكتب رقم 54 العرائش 

- 92000 العرائش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
اوالد  السعيد  محمد  السيد 
ولول : 500 حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.
 500  : العالجي  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السعيد اوالد ولول 
عمارة  كاليفورني  ونان  عنوانه)ا) 
الشق  عين   4 شقة   5 ط   2 امرود 

البيضاء 20700 البيضاء املغرب.
السيدة فاطمة العالجي عنوانه)ا) 
ونان كاليفورني عمارة امرود 2 ط 5 
 20700 عين الشق البيضاء   4 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد السعيد اوالد ولول 
عمارة  كاليفورني  ونان  عنوانه)ا) 
الشق  عين   4 شقة   5 ط   2 امرود 

البيضاء 20700 البيضاء املغرب
السيدة فاطمة العالجي عنوانه)ا) 
ونان كاليفورني عمارة امرود 2 ط 5 
 20700 عين الشق البيضاء   4 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم )556.
200I

ETS COMPTA HOUSE

oukas avic
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

oukas avic شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي ح  االداري 
كهف النسور خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 oukas : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.avic
بائع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدواون  معدات  بيع   - االعالف 

الزراعية - بيع الدواج.
ح    : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة  النسور  كهف  االداري 

54000 خنيفرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   5.000  : السيد قدو عزيز 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ح   عنوانه)ا)  عزيز  قدو  السيد 
خنيفرة  النسور  كهف  االداري 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
ح   عنوانه)ا)  عزيز  قدو  السيد 
خنيفرة  النسور  كهف  االداري 

54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 489.
201I

fiduciaire quodwa

عند بن الطيبي ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire quodwa
 APP 9 IMM F PORT URBAIN

 MASSIRA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
عند بن الطيبي ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
مخفمان اللة تكركوست أمزميز 
الحوزمراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(045(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : عند بن 

الطيبي ش م م.
منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تأوي3   : الخدمات  عمليات  ادارة 
وانشطة  الرباعيات  و  املعسكرات 

سياحية مختلفة.
دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
أمزميز  تكركوست  اللة  مخفمان 
مراكش   40000  - الحوزمراكش 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : السيد بن الطيبي عبد هللا 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : املهدي  الطيبي  بن  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  الطيبي  بن  السيد 
اللة  مخفمان  دوار  عنوانه)ا) 
الحوزمراكش  أمزميز  تكركوست 

40000 مراكش املغرب.
السيد بن الطيبي املهدي عنوانه)ا) 
دوار مخفمان اللة تكركوست وزكية 
أمزميز الحوزمراكش 40000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
هللا  عبد  الطيبي  بن  السيد 
اللة  مخفمان  دوار  عنوانه)ا) 
الحوزمراكش  أمزميز  تكركوست 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545586.

202I

مـكـتـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة حـمـداوي يـحـيـى

MAJRID TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مـكـتـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة 
حـمـداوي يـحـيـى

58 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،60000 ،سـعـيـد
MAJRID TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

لبخاتة السفل  كفايت - )6457 
ورادة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   56
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAJRID TRAVAUX
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاول في الصباغة  مختلفة أو بناء، 

والسباكة..
دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 6457(  - كفايت  السفل   لبخاتة 

ورادة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : الكريم  عبد  حمويي  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  حمويي  السيد 

عنوانه)ا) دوار لبخاتة السفل  كفايت 

)6457 ورادة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الكريم  عبد  حمويي  السيد 

عنوانه)ا) دوار لبخاتة السفل  كفايت 

)6457 ورادة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   05 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5525.

203I

FIDURAK

 MAGHREB MOTORSPORT
مغرب موطورسبور

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDURAK

 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 MAGHREB MOTORSPORT

مغرب موطورسبور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : كلم 

9، طريق فاس، مراكش - 44000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9226(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  56 شتن30  املؤرخ في 

 MAGHREB MOTORSPORT

ذات  شركة  موطورسبور  مغرب 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

فاس،  طريق   ،9 كلم  اإلوتماعي 

املغرب  مراكش   44000  - مراكش 



22185 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

و  للشركة  املالية  الازمة  نتيجة 
ال  االقتصادية  الظرفية  صعوبات 
مستقبلية  مشاريع  بتصور  تسمح 

مربحة.
و عين:

برونو كوازا و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
كلم 9، طريق فاس، مراكش 44000 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
كلم  وفي   2022 شتن30   56 بتاريخ 
 44000  - مراكش  فاس،  طريق   ،9

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   55 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 540257.
204I

CABINET DES EXPERTS

INNOVATION CONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET DES EXPERTS
 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY
 MOHAMMADI MARRAKECH
 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC
INNOVATION CONNECT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
اوالد احمامة اشبورة زمران قلعة 
السراغنة - 40000 القلعة سيدي 

رحال.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   INNOVATION CONNECT
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي دوار اوالد احمامة 
 - السراغنة  قلعة  زمران  اشبورة 
40000 القلعة سيدي رحال نتيجة ل 

: ازمة اقتصادية.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

قلعة  زمران  اشبورة  احمامة  اوالد 

سيدي  القلعة   40000  - السراغنة 
رحال. 

و عين:

و  شبابة  بن  الهاشمي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار اوالد احمامة اشبورة 
زمران قلعة السراغنة 40000 القلعة 

سيدي رحال كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 09 

نون30 2022 تحت رقم 463/2022.

205I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

E.M STRUCTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS
رقم 5 زنقة العابد الفا�سي شارع 

ابن الخطيب الشقة ) بورمانة ، 

0060)، فاس املغرب

E.M STRUCTURE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي ) مكرر 

مكتب 4 درب واد شاين مليح - 

0000) فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(20(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»600.000 درهم» أي من »600.000 

عن  درهم»   5.200.000« إج   درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 5920.
206I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

ABDELHADI LILBINAE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 5 زنقة العابد الفا�سي شارع 
ابن الخطيب الشقة ) بورمانة ، 

0060)، فاس املغرب
ABDELHADI LILBINAE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )5 
الزنقة 2 ونان الطبيب حي املصل  
باب فتوح - 0000) فاس املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطبيب  ونان   2 الزنقة   5( »رقم 
حي املصل  باب فتوح - 0000) فاس 
 09 بلوك   5(2 »رقم  إج   املغرب» 
ونان الطبيب حي املصل  باب فتوح 

- 0000) فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )608.
207I

SOFT ALTERNATIVE SARL

OUCHIKH BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

OUCHIKH BUILDING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 59 زنقة 
وودة الطابق الثالث، عمارة ابن 
بطوطة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2054 أبريل   29
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUCHIKH BUILDING
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.
زنقة   59  : عنوان املقر االوتماعي 
ابن  عمارة  الثالث،  الطابق  وودة 

بطوطة - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : أوشيخ  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أوشيخ  حمزة  السيد 
بطوطة،  ابن  تعاونية  وودة  شارع 
الشقة رقم 59 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  أوشيخ  حمزة  السيد 
بطوطة،  ابن  تعاونية  وودة  شارع 
الشقة رقم 59 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2054 تحت رقم 54)2)5.
208I
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SOFT ALTERNATIVE SARL

OUCHIKH BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 تسمية الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
OUCHIKH BUILDING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي 59 زنقة 
وودة الطابق الثالث، عمارة ابن 
بطوطة - 90000 طنجة املغرب.

تغيي3 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 65295
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي3   2054 شتن30   0( املؤرخ في 
 OUCHIKH« من  الشركة  تسمية 
 SAHAM« إج    «BUILDING

.«BUILDING
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2054 تحت رقم 542564.
209I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 SOCIETE « SOFREBATEM «
)S.A.R.L à (A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 SOCIETE « SOFREBATEM
S.A.R.L à (A.U ») شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي محطة 
بنزين بت3وفيب دوار والد منصور 
وماعة طلوح قيادة رأس العين 

سيدي بوعثمان عمالة الرحامنة. - 
52))4 سيدي بوعثمان املغرب

مسؤلية  ذات  شركة  تأسيس 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE « SOFREBATEM «

.(S.A.R.L à (A.U
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ااشغال العامة أو البناء.
- مقاول الت3كيبات الكهربائية.
- صيانة املعدات الكهربائية..

محطة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
منصور  والد  دوار  بت3وفيب  بنزين 
العين  رأس  قيادة  طلوح  وماعة 
 - الرحامنة.  سيدي بوعثمان عمالة 

52))4 سيدي بوعثمان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : ابراهيم  الحارث  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحارث ابراهيم عنوانه)ا) 
حي الهناء 2 رقم 2996 000)4 قلعة 

السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد الحارث ابراهيم عنوانه)ا) 
حي الهناء 2 رقم 2996 000)4 قلعة 

السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  ورير  بابن  االبتدائية 
أكتوبر 2022 تحت رقم 393/2022.
210I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 SAKAN سكن برومسيون
PROMOTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتماعي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
ااول تطوان ، 000)9، تطوان 

املغرب
 SAKAN سكن برومسيون

PROMOTION شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
املغرب العربي رقم 2 الطابق ااول 

تطوان - 000)9 تطوان املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20769

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 04 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطابق   2 »شارع املغرب العربي رقم 
تطوان   9(000  - تطوان  ااول 
أحمد  املساعد  »شارع  إج   املغرب» 
 ( ياسمين  اار�سي  الطابق  املرابط 
تطوان   9(000  - تطوان.  طابولة 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   (5 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2588.

211I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 AMILAF أميالف طغافو
TRAVAUX

إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
ااول تطوان ، 000)9، تطوان 

املغرب

 AMILAF TRAVAUX أميالف طغافو

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: )5 شارع 

يعقوب منصور الطابق ااول رقم 6 

تطوان - 000)9 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.54587

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: الزيادة في رأسمال الشركة من 

50.000.00 درهم إج  5.400.000.00 

درهم.

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

تجاه  صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 

ااعمال  وميع  في  الثالثة  ااطراف 

التوقيع  خالل  من   ، بها  املتعلقة 

املديرين  احد  البسيط  املنفصل 
العسري  مهدي  السيد   ، املشاركين 

والسيد ياسر العسري.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 

مايلي: حدد رأسمال الشركة في مبلغ 

مليون و أربعمائة و عشرة ألف درهم 

إج   مقسمة  درهم)   5450.000.00(

أربعة عشر ألف و مائة حصة )54500 

حصة) قيمة كل واحدة منها 100,00 

درهم )مائة درهم) مرقمة من 05 إج  

54500 مخولة و مكتتبة و محررة و 

الشريك  اسم  في  بالكامل  منسوبة 

الوحيد السيد مهدي العسري طبقا 

ملقتضيات البند 6 أعاله.

عل   ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: ساهم السيد مهدي العسري، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

شريك  بصفته   ،L580672 عدد 
وحيد في الشركة بمبلغ قدره مليون 

درهم  ألف  عشرة  و  أربعمائة  و 

)5450.000.00 درهم) نقدا.
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بند رقم 9: الذي ينص عل  مايلي: 
تجاه  صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 
ااعمال  وميع  في  الثالثة  ااطراف 
التوقيع  خالل  من   ، بها  املتعلقة 
املديرين  احد  البسيط  املنفصل 
العسري  مهدي  السيد   ، املشاركين 

والسيد ياسر العسري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2225.
212I

BOUHAYA CONSEIL

املدرسة الخاصة امل الغد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOUHAYA CONSEIL
 IMM 78 APPT 02 Z.A.E QU
 HASSANI YOUSSOUFIA ،

46300، YOUSSOUFIA MAROC
املدرسة الخاصة امل الغد شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : اوالد 
شبان والد عمران سيدي بنور - 

50)24 سيدي بنور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.257(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة  الغد  امل  الخاصة  املدرسة 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
والد  شبان  اوالد  اإلوتماعي  مقرها 
50)24 سيدي  عمران سيدي بنور - 
بنور املغرب نتيجة اليقاف النشاط 

التجاري.
و عين:

السيد)ة) حنان ستور و عنوانه)ا) 
حي السعادة زنقة مصطفى العبادي 
رقم 4) اليوسفية 00)46 اليوسفية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اوالد  وفي   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 
 - بنور  سيدي  عمران  والد  شبان 

50)24 سيدي بنور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم )55.
213I

BOUHAYA CONSEIL

 Sté. SAR MAR SERVICE»
» S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BOUHAYA CONSEIL
 IMM 78 APPT 02 Z.A.E QU
 HASSANI YOUSSOUFIA ،

46300، YOUSSOUFIA MAROC
 Sté. SAR MAR SERVICE« S.A.R.L

» شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

58 سويقة لقديمة سيدي احمد 
اليوسفية 00)46 اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2005
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ف30اير   56 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
املهدي بوحية  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   6.500
6.500 حصة لفائدة السيد )ة) عماد 

حمدان بتاريخ 22 ف30اير 2022.
تفويت السيد )ة) محمد القبايلي 
أصل  من  اوتماعية  حصة   (.500
500.) حصة لفائدة السيد )ة) عماد 

حمدان بتاريخ 22 ف30اير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 2( بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

ف30اير 2022 تحت رقم )50.
214I

ECORIAD

ECORIAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ECORIAD
قطاع 56 حي الرياض زنقة بندق 

5 8- حي الرياض الرباط ، 50000، 
الرباط املغرب

ECORIAD SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : قطاع 
56 حي الرياض زنقة بندق 5 8- 
حي الرياض الرباط قطاع 56 حي 

الرياض زنقة بندق 5 8- حي الرياض 
الرباط 50000 الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58557
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ECORIAD SARL حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
الرياض  حي   56 قطاع  اإلوتماعي 
حي الرياض الرباط   -8  5 زنقة بندق 
قطاع 56 حي الرياض زنقة بندق 5 8- 
الرباط   50000 الرباط  الرياض  حي 
بوباء  مرتبطة  ازمة  نتيجة  املغرب 

كورونا.
و عين:

و  الواجي  الوهاب  عبد  السيد)ة) 
حي   5 رقم  اد   54 عمارة  عنوانه)ا) 
الرباط   50000 م  ي  ح   5 املسي3ة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي قطاع   2022 أكتوبر   20 بتاريخ 
حي   -8  5 حي الرياض زنقة بندق   56
الرياض الرباط قطاع 56 حي الرياض 
حي الرياض الرباط   -8  5 زنقة بندق 

50000 الرباط املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8746.

215I

TAWTIN CENTER

ABM GLOBAL SYSTEME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

ABM GLOBAL SYSTEME شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي إقامة 

الزيارة العمارة ب املكازة رقم 

2 تجزئة الكوهن كدية بندريس 

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GLOBAL SYSTEME

صيانات   : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة_تجارة_ نقل املستخدمين..

إقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الزيارة العمارة ب املكازة رقم 2 تجزئة 

 - الجديدة  بندريس  كدية  الكوهن 

24000 الجديدة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : بدر  موويب  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد موويب بدر : 5000 بقيمة 

500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بدر  موويب  السيد 

إقامة الزيارة العمارة ب املكازة رقم 

بندريس  كدية  الكوهن  تجزئة   2

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
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عنوانه)ا)  بدر  موويب  السيد 

إقامة الزيارة العمارة ب املكازة رقم 

بندريس  كدية  الكوهن  تجزئة   2

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 70)29.

216I

SMTRB

SMTRB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SMTRB

 GROUPE ATTAKKADDOUM

 2EME ETAGE SIDI ,57-GH 2

 BERNOUSSI- CASABLANCA ،

20600، الدارالبيضاء املغرب

SMTRB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي مجموعة 

التقدم مجموعة 2-57, الطابق 

الثاني سيدي ال30نو�سي - 20600 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.448979

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

مبلغ   SMTRB ذات الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

التقدم  مجموعة  اإلوتماعي  مقرها 

مجموعة 17-2, الطابق الثاني سيدي 

البيضاء  الدار   20600  - ال30نو�سي 

املبكر  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

و حدد مقر التصفية ب مجموعة 

الطابق   ,2-17 مجموعة  التقدم 

 20600  - ال30نو�سي  سيدي  الثاني 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

فريد أبالجي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

فرنسا  سي3جي   95000 فرنسا 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844652.

217I

RESIDIA IMMO

ريزيديا ايمو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RESIDIA IMMO

46 شارع الزرقطوني الشقة6 

الطابق 2 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
ريزيديا ايمو شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق2الشقة6 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56562(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   59

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: ريزيديا  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

ايمو.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 46  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - شارع الزرقطوني الطابق2الشقة6 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد فهد حساني : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حساني  فهد  السيد 
البطحاء  روالند  ايدموند  زنقة   (

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  حساني  فهد  السيد 
البطحاء  روالند  ايدموند  زنقة   (

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 75)845.
218I

STE FIDMEK

 PHARMACIE CENTRALE
MEKNES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

 PHARMACIE CENTRALE
MEKNES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 55 شارع 
محمد الخامس م.ج مكناس - 
50000 مكناس اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57479
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   0(

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE CENTRALE

.MEKNES
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  أو  بالتقسيط  اادوية 
الصيدالنية غي3 الدوائية كما هو وارد 
0) من القانون 04-17 عل   في املادة 

قانون اادوية و الصيدلية
الالزمة  العامة  املعلومات  توفي3   
لحسن استخدام اادوية و املنتجات 
التي  ااعمال  كذلك  و  الصيدالنية 
تتعلق بالتوويه أالستباقي و التعليم 

من اول الصحة.
باستعمال  املتعلقة  النصيحة   -
من  يخضع  ال  إعفاؤه  الذي  دواء 
الناحية القانونية إج  ضرورة تقديم 

وصفة طبية.
- استغالل الصيدلية التي يحكمها 

القانون 17-04 املذكور أعاله.
 55  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - شارع محمد الخامس م.ج مكناس 

50000 مكناس اململكة املغربية.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.600.000 درهم، مقسم كالتاجي:
 226.000  : السيد عمر املرني�سي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املرني�سي  عمر  السيد 
رقم 556 زنقة دليس حي املنزه مكناس 

50000 مكناس اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  املرني�سي  عمر  السيد 
رقم 556 زنقة دليس حي املنزه مكناس 

50000 مكناس اململكة املغربية
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 التجارية بمكناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 870).
219I

TARRAS IMAD

STE TAILOUL TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE TAILOUL TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار اسكار 

بني كلة - 56200 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2027
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAILOUL TRAV
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة و البناء.
دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
اسكار بني كلة - 56200 وزان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الروي�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : املراصني  كريمة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الروي�سي عنوانه)ا) 
وزان   56200 كلة  بني  اسكار  دوار 

املغرب.

السيدة كريمة املراصني عنوانه)ا) 
 92 رقم  بوكشراد  الجمعة درب  حي 

56200 وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد الروي�سي عنوانه)ا) 
وزان   56200 كلة  بني  اسكار  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 794).
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cabinet aux services des affaires

GREATMOROCCO-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 GREATMOROCCO-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي كدية دراوة 
ارفود - 52200 ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREATMOROCCO-TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
كدية   : االوتماعي  املقر  عنوان 

دراوة ارفود - 52200 ارفود املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : السيد عبي3ة عبد السالم 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : العزيز  عبد  عبي3ة  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  عبي3ة  السيد 
رقم  هللا  معط  اسكجور  عنوانه)ا) 
766 مراكش 40000 مراكش املغرب.
السيد عبي3ة عبد العزيز عنوانه)ا) 
ارفود   52200 ارفود  النهضة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السالم  عبد  عبي3ة  السيد 
رقم  هللا  معط  اسكجور  عنوانه)ا) 
766 مراكش 40000 مراكش املغرب

السيد عبي3ة عبد العزيز عنوانه)ا) 
ارفود   52200 ارفود  النهضة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 02 نون30 

2022 تحت رقم 5)564.
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cabinet aux services des affaires

Z.A.M-DATA AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

Z.A.M-DATA AFRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 
هبيبات ع.ص.ز ارفور - 52200 

ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

Z.A.M- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DATA AFRICA

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

القانونية.

قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 

هبيبات ع.ص.ز ارفور - 52200 ارفود 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : السيد ابو الحسن محمد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

500 حصة   : السيد شيكر احمد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  الحسن  ابو  السيد 

السالم  حي   (95 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس  سعيد  سيدي   5 توسيع 

50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  احمد  شيكر  السيد 

بني مالل  حي اوالد عياد اوالد عطو 

000)2 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

محمد  الحسن  ابو  السيد 

السالم  حي   (95 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس  سعيد  سيدي   5 توسيع 

50000 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  احمد  شيكر  السيد 

بني مالل  حي اوالد عياد اوالد عطو 

000)2 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 02 نون30 

2022 تحت رقم ))564.

222I
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stratencyco SARL

IYADCOM Négoce
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح، زنقة الناظور رقم 20. 
تيفلت ، 54500، تيفلت املغرب

IYADCOM Négoce شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الكرم رقم 55 املحل 4 - 55400 

تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9(
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   26
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IYADCOM Négoce
غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 55400  -  4 املحل   55 رقم  الكرم 

تيفلت املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : طهي3ي  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طهي3ي  سناء  السيدة 
 55400 5520 حي اوالد اشريفة رقم 

تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  طهي3ي  سناء  السيدة 
 55400 5520 حي اوالد اشريفة رقم 

تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   52 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 559.
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stratencyco SARL

Travaux Yassin Mahkak
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح، زنقة الناظور رقم 20. 
تيفلت ، 54500، تيفلت املغرب

Travaux Yassin Mahkak شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي الفرح 
زنقة االخوة رقم 22 - 55400 تيفلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(69
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Travaux Yassin Mahkak
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ااعمال املتنوعة، نقل البضائع.
عنوان املقر االوتماعي : حي الفرح 
زنقة االخوة رقم 22 - 55400 تيفلت 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : محكاك  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محكاك  ياسين  السيد 

 55400 الناظور  زنقة  الفرح  حي 

تيفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  محكاك  ياسين  السيد 

 55400 الناظور  زنقة  الفرح  حي 

تيفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   20 االبتدائية بتيفلت بتاريخ 

2022 تحت رقم 499.
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-CASH CONSEIL- كاش كونساي

ز فردوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

-CASH CONSEIL- كاش كونساي

حي موالي عبدهللا زنقة 565 رقم 8 

عين الشق ، 20480، الدارابيضاء 

املغرب

ز فردوس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي طريق 

الرباط إقامة الفردوس عمارة 55 

مجموعة 05 رقم 54 عين السبع - 

20590 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.450685

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  52 غشت  املؤرخ في 

ز  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 (00.000 رأسمالها  مبلغ  فردوس 

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

طريق الرباط إقامة الفردوس عمارة 
55 مجموعة 05 رقم 54 عين السبع 

- 20590 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

أزمة  إقتصادية وراء  صعوبات   : ل 

كوفيد وعدم الرغبة في اإلستمرارية.

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التاني  الطابق   G عمارة  السورس 
 20590  - املحطة  شارع   5( رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

أيوب زنان و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
الطابق   G عمارة  السورس  إقامة 
 20590 )5 شارع املحطة  التاني رقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 5( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 845226.

225I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 KABYLE MACHINERY
TRADING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة وبل طارق، إقامة وبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

 KABYLE MACHINERY TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املنطقة 
الصناعية كزناية، قطعة 580 

مكتب الطابق ااول - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(2559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 KABYLE MACHINERY  :

.TRADING
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واادوات  البناء  آالت  وتأوي3  وبيع 

واآلالت.
- تصدير و استي3اد..

املنطقة   : عنوان املقر االوتماعي 
الصناعية كزناية، قطعة 580 مكتب 
الطابق ااول - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : صالح  لدوميل  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لدوميل صالح عنوانه)ا) 
5 شارع عمر  5 اقامة ماس بالوماس 
 55 رقم   02 الطابق  الخطاب  بن 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد لدوميل صالح عنوانه)ا) 
5 شارع عمر  5 اقامة ماس بالوماس 
 55 رقم   02 الطابق  الخطاب  بن 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   5( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259445.
226I

cabinet fiduciaire zghoud

INFITAH PEINTURE
إعالن متعدد القرارات

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

INFITAH PEINTURE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: زنقة 55 

رقم 2 الركايع ) مسجد عقبة بن 

نافع - 90070 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(8775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

حصة لصالح رودال ايوب.   50 بيع 

و  محمد  الشعل  لصالح  حصة   50

خروج رودال مصطفى من الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

قبول استقالة سيد رودال مصطفى 

و  رودال  ايوب  من  كل  تعيين  و 

محمدالشغل مسيي3ان لشركة

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :1-43 رقم  بند 

مايلي: تحيين القانون االسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 52929.
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YAMINE TRADE CONSULTING

GEOAFRICA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YAMINE TRADE CONSULTING

9)) شارع الحسن التاني شقة ) 

 RABAT ،50000 ، الرباط اكدال

MAROC

 GEOAFRICA CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 54 زنقة 

ااشعري الشقة 04 أكدال الرباط - 

50090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GEOAFRICA CONSULTING

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات واابحات..

زنقة   54  : عنوان املقر االوتماعي 

 - أكدال الرباط   04 ااشعري الشقة 

50090 الرباط املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 20.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : حسن  الحا�سي  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

السيد شكي3ي سعيد : 500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحا�سي حسن عنوانه)ا) 

الهرهورة   56 الرقم  ميكاييل  تجزئة 

52040 تمارة املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد  شكي3ي  السيد 

 50580 زنقة أوال زيان الطائرات   24

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد الحا�سي حسن عنوانه)ا) 

الهرهورة   56 الرقم  ميكاييل  تجزئة 

52040 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8850.

228I

fiduciaire elbakkouri sarl au

TIKIOUINE CASH SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 52 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب
 TIKIOUINE CASH SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 Bloc و عنوان مقرها االوتماعي

 12- Hay Biranzarane, Avenue
 Principale Tikiouine - Agadir -

.80652 AGADIR
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحويل  20 يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559222.

229I

AMALICIOUS

AMALICIOUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMALICIOUS
 ANGLE BD ANOUAL ET RUE

 IBNOU JALJAL, MAGASIN
 «LOZIER M5«, QU DES
 HOPITAUX ، 20360،
CASABLANCA MAROC

AMALICIOUS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

ابنو ولجال ، متجر »لوزي م5» ، 
حي املستشفيات - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 شتن30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMALICIOUS

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التبغ واالتجار.

عنوان املقر االوتماعي : زنقة ابنو 

حي   ، م5»  »لوزي  متجر   ، ولجال 

املستشفيات - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

500 حصة   : السيدة امال بنعوم 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعوم  امال  السيدة 

بولون   92500 ممرألفريد كوست   7

بيالنكور فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنعوم  امال  السيدة 

بولون   92500 ممرألفريد كوست   7

بيالنكور فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7688).

230I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

VICTORIA CASH
إعالن متعدد القرارات

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

VICTORIA CASH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: دوار اوالد 

شتوان سيدي بوبكر الحاج سوق 

اربعاء الغرب - 54552 سوق اربعاء 

الغرب املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2780(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

زكرياء  السيد  حصص  بيع  مايلي: 

500 حصة اج   العوني البالغ عددها 

السيد القي�سي اناس 

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تغيي3 املسي3. املسي3 الجديد هي 

السيدة الغريني الحسنية 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :06 رقم  بند 

من  املال  راس  في  املساهمة  مايلي: 

طرف السيد اناس القي�سي

عل   ينص  الذي   :07 رقم  بند 

راسمال الشركة باسم السيد  مايلي: 

انس القي�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 شتن30   25 بتاريخ 

.479

231I

كبادكاف

QUINCAFERRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كبادكاف
49 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم)5 ، 62000، الناضور 
املغرب

QUINCAFERRO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 580 شارع 
املسي3ة الطابق 2 رقم ) - 62000 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4729
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUINCAFERRO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير  و  است3اد  تسويق  و  توزيع 

العقاقي3واملعدات.
عنوان املقر االوتماعي : 580 شارع 
 62000  -  ( رقم   2 الطابق  املسي3ة 

الناضور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : سليمان  الحمداوي  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   (.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سليمان  الحمداوي  السيد 

شيكر  بني  مساديت  دوار  عنوانه)ا) 

02)62 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

سليمان  الحمداوي  السيد 

شيكر  بني  مساديت  دوار  عنوانه)ا) 

02)62 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4729.

232I

fiduciaire douiri

LOGIG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire douiri

 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

LOGIG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 55 شارع 

اابطال شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

50090 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54500(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2025 يونيو   04 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

مبلغ   LOGIG الوحيد  ذات الشريك 

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

اابطال  شارع   55 اإلوتماعي  مقرها 

 50090  - 4 أكدال الرباط  شقة رقم 

الرباط املغرب نتيجة ل : وباء كورونا.

و حدد مقر التصفية ب 55 شارع 

4 أكدال الرباط -  اابطال شقة رقم 

50090 الرباط املغرب. 
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و عين:
الهواري  ايمان  السيد)ة) 
 A201 SINT عنوانه)ا)  و 
 LIEVENSIAAN 9550 HERZEL
 O O S T - V L A A N D E R E N
بلجيكا  فالندرن   BELGIQUE 9700

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   0( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 529285.
233I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

GOGIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av Tanger 1er etage apt 3
nador، 62000، Nador maroc

GOGIT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
الكندي زنقة 95 رقم 05 - 62000 

الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
ايت  يوسف  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   250 معشة 
السيد  لفائدة  حصة   5.000 أصل 
يونيو   08 مبارك خوزيت بتاريخ  )ة) 

.2022
تفويت السيد )ة) عمر معرير 250 
 5.000 أصل  من  اوتماعية  حصة 
مبارك  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

خوزيت بتاريخ 08 يونيو 2022.
معرير  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   250

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

يونيو   08 بتاريخ  خوزيت  مبارك 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور بتاريخ 05 غشت 

2022 تحت رقم )94).

234I

FIDUCIAIRE MOUANI

كاريير واومنة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

كاريي3 واومنة شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي حي 

الكوليج واومنة املركز - 54000 

خنيفرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4((7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :

استغالل املناوم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   07 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 482.

235I

FIDUCIAIRE MOUANI

فالونسيا بريمو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

فالونسيا بريمو شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 455 

تجزئة املونى - 55000 الخميسات 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26455
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 59 يوليوز 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد فالونسيا بريمو مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي 455 تجزئة املونى - 
الخميسات املغرب نتيجة ل   55000

: الخسائر املتتالية للسنوات املالية.
 455 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الخميسات   55000  - املونى  تجزئة 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عبد الكبي3 فخر الدين و 
 55000 تجزئة املونى   455 عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  الخميسات 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 88).
236I

كابيموك

تاسليت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كابيموك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
20070، الدارالبيضاء املغرب

تاسليت شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
وليلي 27 ب زاوية زنقة روم و 
عبدالسالم الخطابي - 20250 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.272875

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)205 تقرر حل  59 ف30اير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  تاسليت 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
روم  زنقة  زاوية  ب   27 وليلي  اقامة 
 20250  - الخطابي  عبدالسالم  و 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 
عدم  و  املالية  الوسائل  إج   االفتقار 

تحقيق غرض الشركة
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
و  روم  زنقة  زاوية  ب   27 وليلي 
 20250  - الخطابي  عبدالسالم 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

ايدهموش  خديجة  السيد)ة) 
محمد  شارع   557 رقم  عنوانه)ا)  و 
 4 الطابق  السالمة  اقامة  السادس 
الدارالبيضاء   2055(  405 شقة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  عل   املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: اقامة وليلي 27 ب زاوية زنقة روم و 

عبدالسالم الخطابي الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس )205 تحت رقم 97)00559.
237I

LZ EXPERTS

ATLASISTERS
إعالن متعدد القرارات

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
ATLASISTERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 257 
ابراهيم الروداني إقامة الفتح 

الطابق ااول الشقة ) 20500 الدار 
البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4507(5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
املوافقة عل  تفويت وميع حصص 
قنيدل  بنزاكور  سومية  السيدة 

لصالح الشركة »بحار فرنسا»
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
املوافقة عل  تفويت وميع حصص 
قنيدل  بنزاكور  صوفيا  السيدة 

لصالح الشركة : »بحار فرنسا»
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من : 
 « شركة ذات املسؤولية املحدودة   «
إج  » شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد »
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

مراوعة كاملة للنظام ااسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

الشكل 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

الرأسمال اإلوتماعي
عل   ينص  الذي   :50 رقم  بند 

مايلي: تفويت الحصص
عل   ينص  الذي   :54 رقم  بند 

مايلي: املسي3ون
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842084.
238I

كابيموك

دار لبنان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كابيموك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
20070، الدارالبيضاء املغرب

دار لبنان شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
40 رقم 7 درب سعد حي املحمدي 
عين السبع - 20570 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.540(99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   20 املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة دار 
لبنان مبلغ رأسمالها 500.000 درهم 
 40 زنقة  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
درب سعد حي املحمدي عين   7 رقم 
السبع - 20570 الدارالبيضاء املغرب 
الغرض  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

ااسا�سي للشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املحمدي  درب سعد حي   7 رقم   40
الدارالبيضاء   20570  - السبع  عين 

املغرب. 
و عين:

ايلي الرملي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 24 زنقة نورماندي عمارة نورماندي 
طابق 5 شقة 7 70)20 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة 40 
درب سعد حي املحمدي عين   7 رقم 

السبع الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845525.
239I

cherkaouaudit

 LABI PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتماعي للشركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc

 LABI PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع طان 
طان إقامة النخيل رقم 9 الطابق 
بين أر�سي - 90000 طنجة اململكة 

املغربية.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
النخيل  إقامة  طان  طان  »شارع 
 90000  - الطابق بين أر�سي   9 رقم 
»تجزية  إج    « طنجة اململكة املغربية 
 - اار�سي  55الطابق  رقم  طنجيس 

90000 طنجة اململكة املغربية ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 57)259.
240I

cherkaouaudit

MARINA HOUSE
إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
MARINA HOUSE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: حي املدينة 
زنقة عمار عليلش رقم 9 - - طنجة 

اململكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(8947

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تفويت حصة من طرف السيدة أن 
ابنها  لفائدة  بوم  سويت  ليوني  بيتي 

ويمس مارك وليام سويت بوم

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
تغيي3 شكل الشركة من شركة ذات 
ذات  شركة  إج   محدودة  مسؤولية 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تحيين القانون ااسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
في  املالية  الحصص  تغيي3  مايلي: 

راسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259227.
241I

إست3ليس

أبدو اليت اند ساوند
إعالن متعدد القرارات

إست3ليس
تجزئة منازل 57 زنقة بشي3 لعلج لو 
لوفر سنت3 رقم )2 طابق 4 معاريف ، 

40)20، الدارالبيضاء املغرب
أبدو اليت اند ساوند »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: الفضاء 

التجاري رقم 2 شارع القوات 
املساعدة بورنازيل الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.57548(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
إقبال  للسيد  الشركة  اسهم  وهب 

محمد طه
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين السيد إقبال محمد طه مسي3 
وديد للشركة بعد إستقالة السيد 

إبراهيم إقبال
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 الشكل القانوني للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
تعديل بنود النظام ااسا�سي للشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
إقبال  للسيد  الشركة  اسهم  وهب 

محمد طه
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 الشكل القانوني للشركة
بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين السيد إقبال محمد طه مسي3 
وديد للشركة بعد إستقالة السيد 

إبراهيم إقبال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 6)8449.
242I

Bureau de La competences consultation

COMPANY RAHMA LINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب
COMPANY RAHMA LINE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع راس 
الخيمة الرقم 9) حي الوحدة 02 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(72(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   50
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPANY RAHMA LINE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

السيارات  بالجملة والتقسيط اوزاء 

وكل مايتعلق بقطع الغيار للسيارات 

النارية  والدراوات  والشاحنات 

بيع االكسيسورات ولوازم  والعادية، 

االيراد   ، العامة  التجارة  السيارات، 

والتصدير.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة  حي   (9 الرقم  الخيمة  راس 

02 - 70000 العيون املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : التفي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  التفي  لحسن  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  التفي  لحسن  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3288/2022.

243I

FATIGEST

IT FOCUS MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FATIGEST

 RUE EL MOUTANABI ETG 3 7

 APPT 5 ، 20140، CASABLANCA

MAROC

IT FOCUS MAROC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : زاوية 57 
مكرر زنقة الخوارزمي و 52 زنقة 

قدور العلمي - 20250 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((4269
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 شتن30   52 في  املؤرخ 
شركة   IT FOCUS MAROC حل 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
و  الخوارزمي  زنقة  مكرر   57 زاوية 
52 زنقة قدور العلمي - 20250 الدار 
املغرب نتيجة لنتيجة الزمة  البيضاء 

اقتصادية.
و عين:

املناوي  فاضل  محمد  السيد)ة) 
ش   ( زنقة املتنبي ط   7 و عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   20(00  5

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 52 شتن30 2022 وفي زاوية 57 
زنقة   52 و  الخوارزمي  زنقة  مكرر 
قدور العلمي - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842575.
244I

FIDUCIARE ECF

IZIMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 546

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

IZIMANE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي 52 زنقة 
ص30  بوومعة الطابق ااول رقم 6 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227549

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   27 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
أشغال متنوعة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846082.
245I

FLASH ECONOMIE

GENIAL MULTI SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

GENIAL MULTI SERVICE
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:100.000,00 درهم

 مقرها اإلوتماعي: بلدية النواصر 
دوار البوزانيين -الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري 
(58947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر رفع   2022 شتن30   (0 املؤرخ في 
 100.000,00 من  الشركة  رأسمال 

درهم إج  1.100.000,00 درهم
من   07 و   06 الفصل  تعديل 

النظام ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 274)84
246I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE D’EXPLOITATION 
 DU PALADIEN
MARRAKECH

تعيين متصرفين

MCA CONSULTING
5,شارع عبد اللطيف بن قدور -الدار 

البيضاء 
 SOCIETE D’EXPLOITATION DU

PALADIEN MARRAKECH
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شركة املساهمة
رأسمالها 00.000)درهم

مقرها االوتماعي :مراكش فندق 
Almoravides عرصة ونان الخضر
رقم التقييد في السجل التجاري: 

6759
استقالة و تعيين متصرفين

العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 شتن30 2025 تمت :

السيد  استقالة  اج   اإلشارة 
و   Johannes VAN DE VELDE
 Isabelle Jeanine Marie السيدة 
MICHALAK من مهامهم كمتصرفين 

في الشركة
 Christophe عين في مكانهم السيد
 Dirk Van Holsbeke و السيد Fuss

ملدة 6 سنوات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )54555.
247I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE GESTION DU
RESORT AL BARAKA

تعيين متصرفين

MCA CONSULTING
5,شارع عبد اللطيف بن قدور -الدار 

البيضاء 
 SOCIETE DE GESTION DU

RESORT AL BARAKA
شركة املساهمة

رأسمالها 00.000)درهم
مقرها االوتماعي :مراكش اقامة 

Tissir شارع عالل الفا�سي عمارة 26 
الشقة 8) الطابق 5

رقم التقييد في السجل التجاري: 
(6029

استقالة و تعيين متصرفين
العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 

املؤرخ في 29 شتن30 2025 تمت :
السيد  استقالة  اج   اإلشارة 
و   Johannes VAN DE VELDE
 Isabelle Jeanine Marie السيدة 
MICHALAK من مهامهم كمتصرفين 

في الشركة

 Christophe عين في مكانهم السيد
 Dirk Van Holsbeke و السيد Fuss

ملدة 6 سنوات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545555.
248I

MCG

مراكش هيل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
مراكش هيل شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي ملك 

محاند تاحاناووت، تاميصلوحتة 
دوار ملسيخا - 40000 مراكش 

مغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55605

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   205( أبريل   55 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»400.000 درهم» أي من »500.000 
عن  درهم»   500.000« إج   درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إوراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 التجارية بمراكش بتاريخ 

)205 تحت رقم 9)627.
249I

FIDUCIARE ECF

TARIF PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 546

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC
TARIF PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 
الزرقطونى الطابق الثانى رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((5045

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
حمىد ناصر   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   567
)ة) هشام  ))) حصة لفائدة السيد 

صادق بتاريخ 25 أكتوبر 2022.
حمىد ناصر   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   566
))) حصة لفائدة السيد )ة) محمد 
 25 بتاريخ  الشرىف  أىت  الصغىر 

أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84608.
250I

Audimi

BELVARIOS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

BELVARIOS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
رحال املسكيني، برج الياقوت، 

عمارة ب، الطابق التاني، مكتب رقم 
4، الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELVARIOS
عرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخدمات  ااعمال  أنواع  وميع 
االتصاالت  أنشطة  في  خاصة 
والكهرباء والطاقة وااعمال املتنوعة.
االتصاالت  معدات  تسويق 
والكهرباء  املعلومات  وتكنولوويا 

والطاقة ؛
أعمال الهندسة املدنية والكهرباء 
الخدمات  تقديم  من  نوع  أي 
املعلومات  بتكنولوويا  املتعلقة 
واملراقبة عن بعد واامن والتحكم في 

الوصول ؛.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الياقوت،  برج  املسكيني،  رحال 
عمارة ب، الطابق التاني، مكتب رقم 
الدار   20000  - البيضاء.  الدار   ،4

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : بلعولة  خالد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلعولة  خالد  السيد 
حي سيدي عبد الكريم زنقة سيدي 
سطات   26000  (4 الرقم  سليمان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بلعولة  خالد  السيد 
حي سيدي عبد الكريم زنقة سيدي 
سطات   26000  (4 الرقم  سليمان 

املغرب 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم -.

251I

CANOCAF SARL

HIND GARDE
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

HIND GARDE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: زنقة 42 

رقم 7) تاويمة - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.400(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

خفض رأس مال

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

زيادة في رأس املال

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي ينص عل    :7 و   6 بند رقم 

اللشركة من  خفض رأسمال  مايلي: 

 74.000,00 اج   درهم   400.000,00

درهم

الذي ينص عل    :7 و   6 بند رقم 

الشركة  رأسـمال  في  الزيادة  مايلي: 

درهم   74.000,00 من  برفعه  وذلك 

عـن طـريـق  درهم،   400.000,00 إلــى 

خـلـق 260.) حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم )474.

252I

nador conseil sarl au

IDIR HOME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

IDIR HOME شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي املطار 
زنقة ايت كزناية اقامة كالبيلي 
القطعة 555 - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IDIR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOME

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

تجزئة   - العقارات  تجارة   - العقاري 

وبيع العقارات.

عنوان املقر االوتماعي : حي املطار 
كالبيلي  اقامة  كزناية  ايت  زنقة 
الناظور   62000  -  555 القطعة 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : شعيب  كالبيلي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كالبيلي شعيب عنوانه)ا) 

 62000  5(7 رقم  املسي3ة  شارع 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد كالبيلي شعيب عنوانه)ا) 

 62000  5(7 رقم  املسي3ة  شارع 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4690.

253I

fiduciaire elbakkouri sarl au

HAOUARA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 52 فلوريدا العليا 

سيدي معروف ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب

 HAOUARA CASH SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 N° 103, وعنوان مقرها اإلوتماعي

 Avenue Hassan II, Hay El Koursi

 Ouled Teima - Taroudant -

.83004 TAROUDANT MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

 HOUARA )ة)  السيد  تفويت 

 MONEY TRANSFERT SARL AU

500 حصة اوتماعية من أصل 500 

 EUROSOL (حصة لفائدة السيد )ة

MAROC SA بتاريخ 56 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 02 نون30 

2022 تحت رقم )72.

254I

fiduciaire elbakkouri sarl au

HAOUARA CASH SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
العليا  فلوريدا   52 رقم   74 زنقة 
الدار   ،20590  ، معروف  سيدي 

البيضاء املغرب
 HAOUARA CASH SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 N° االوتماعي  مقرها  عنوان  و 
 103, Avenue Hassan II, Hay El
 Koursi Ouled Teima - Taroudant

.- 83004 TAROUDANT
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تحويل  20 يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 02 نون30 

2022 تحت رقم )72.
255I

FIDUCIAIRE AMER FISC

DAHOULI CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

DAHOULI CAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
بريطانيا رقم 8 حي السالم زايو 

الناضور - 62000 الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2406(
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
داحوجي  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) كريم 

عدي بتاريخ )0 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   07 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4755.
256I

mcmj entreprise

GOUMNI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 54

oujda ، 0، oujda maroc
GOUMNI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 45 تجزئه 
توزاني ومن معه ظهر املحله ووده - 

60000 وودة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2759(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   5( في  املؤرخ 
حل GOUMNI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
توزاني  تجزئه   45 اإلوتماعي  مقرها 
ومن معه ظهر املحله ووده - 60000 
هو  اللسبب  نتيجة  املغرب  وودة 
الصفقات  وقله  املنافسه  صعوبه 

العموميه.
و عين:

و  كومني  حسن  السيد)ة) 
حي السالم عوين السراق  عنوانه)ا) 
 60000 ووده   52 رقم   28 زنقه �سي 

وودة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 45 وفي   2022 أكتوبر   5( بتاريخ 
تجزئه توزاني ومن معه ظهر املحله 

ووده - 60000 وودة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5767.
257I

fiduciaire elbakkouri sarl au

HAOUARA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 52 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب
 HAOUARA CASH SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 N° 103, وعنوان مقرها اإلوتماعي
 Avenue Hassan II, Hay El Koursi

 Ouled Teima - Taroudant -
.83004 TAROUDANT MAROC

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2927
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2022 يونيو   20 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

AMAR NABIL كمسي3 وحيد
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 02 نون30 

2022 تحت رقم )72.
258I

FATIGEST

URANUS BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FATIGEST
 RUE EL MOUTANABI ETG 3 7

 APPT 5 ، 20140، CASABLANCA
MAROC

URANUS BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : حديقة 
ام الربيع 2 م س 07 متجر 5 حي 

االلفة - 20202 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.566257
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن30   52 في  املؤرخ 
ذات  شركة   URANUS BAT حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
م س   2 اإلوتماعي حديقة ام الربيع 
 20202  - االلفة  حي   5 متجر   07
الزمة  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

اقتصادية.
و عين:

و  العر�سي  شرفة  السيد)ة) 
 85 العالم  ديار  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   29640 مليل  تيط   5 الطابق 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 52 شتن30 2022 وفي حديقة ام 
الربيع 2 م س 07 متجر 5 حي االلفة - 

20202 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 545)84.

259I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

SOFINTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC
SOFINTRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 5) شارع 
عبد العزيز بوطالب فاس - 0000) 

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46067

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون30   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»760.000 درهم» أي من »00.000) 
درهم»   50.602.000« إج   درهم» 
مقاصة مع ديون  إوراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6555.

260I

fidusalim

PARTENAIRE SCALE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

PARTENAIRE SCALE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 592 
تجزئة املسار - 20000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(06((
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARTENAIRE SCALE
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ورشة إصالح صناعي ، تركيب وميع 

معدات الوزن من أي مد .
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 البيع والخدمة والصيانة ومعايرة 
معدات الوزن وبرامج الوزن

واالستي3اد  والتجارة  التسويق 
والتصدير.

 592  : االوتماعي  املقر  عنوان 
مراكش   20000  - املسار  تجزئة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد مهيم يونس : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  مهيم  السيد 
 20000  576 رقم  اوء  الزبي3  تجزئة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  مهيم  السيد 
 20000  576 رقم  اوء  الزبي3  تجزئة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 68)545.
261I

AMJ MANAGEMENT

MIRACDERMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 0) طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
MIRACDERMO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االوتماعي شارع 

االردن اقامة يمنا 2في الطابق ااول 
رقم ، 0) - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.556405

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
وشراء  وتخزين  التوزيع  و  نقل 
والتجارة  التغليف  منتجات  وبيع 

اإللكت3ونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 7)2594.
262I

الركيبي

STE ARBIBYINE SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

الركيبي
كلميم ، 85000، كلميم املغرب
STE ARBIBYINE SNC شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
الجيش امللكي زنقة تركز رقم 68 
كيميم - 85000 كلميم املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(99
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   26
ااسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARBIBYINE SNC
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PATISSIER VENDANT EN

.DETAIL + RESTAURATION
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 68 رقم  تركز  زنقة  امللكي  الجيش 

كيميم - 85000 كلميم املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 50  : حبيبة  الخر�سي   - السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 50  : الساملة  الخر�سي   - السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حبيبة  الخر�سي   - السيدة 
 85050 عنوانه)ا) -الحي االداري اسا 

اسا املغرب.
الساملة  الخر�سي   - السيدة 
عنوانه)ا) - شارع الجيش امللكي زنقة 
كلميم   85000 كيميم   05 تركز رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
حبيبة  الخر�سي   - السيدة 
 85050 عنوانه)ا) -الحي االداري اسا 

اسا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   07 االبتدائية بكلميم بتاريخ 

2022 تحت رقم 87).

263I

FIDUCIAIRE ALBREIJA

HM FORAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALBREIJA
 N°1, ANGLE AVENUE HASSAN
 II ET DERB JERRARI ELJADIDA،

24000، ELJADIDA MAROC
HM FORAGE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجرئة 

غزالن رقم )5 الطابق الثاني طريق 
مراكش - الجديدة الجديدة 24000 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفر االبار.
تجرئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني طريق   5( غزالن رقم 
 24000 الجديدة الجديدة   - مراكش 

الجديدة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الحسون  واسم  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500  : املغنية  رضوان  السيد 
حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد واسم الحسون عنوانه)ا) 
حي الرياضمركز حد والد افرج   255

24000 الجديدة سورية.
عنوانه)ا)  مغنية  رضوان  السيد 
متوح  خميس  مركز  بشر  تجرئة   78

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد واسم الحسون عنوانه)ا) 
حي الرياضمركز حد والد افرج   255

الجديدة 24000 الجديدة سورية
عنوانه)ا)  مغنية  رضوان  السيد 
متوح  خميس  مركز  بشر  تجرئة   78

الجديدة 24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم )9)29.
264I

SAGEST

LAMAALLEM TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
LAMAALLEM TOURS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 2 

لرقم 75 حي واد فاس تغات فاس - 

0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

745((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMAALLEM TOURS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
 2 زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - حي واد فاس تغات فاس   75 لرقم 

0000) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد محمد عادل لحلو : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لحلو  عادل  محمد  السيد 

االزهار  روض  اقامة   29 عنوانه)ا) 

الزهور 2 0000) فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

لحلو  عادل  محمد  السيد 

االزهار  روض  اقامة   29 عنوانه)ا) 

الزهور 2 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6508.

265I

حسام الدين

مقهى النيزك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسام الدين
شارع بن عبد الرحمان الطابق االول 
رقم 5 قرب صيدلية باب التوت ، 

000)9، تطوان املغرب
مقهى النيزك شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي طابولة 
واد سمسة رياض طابولة ل س 5 - 

000)9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2429
 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مقهى   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

النيزك.
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
طابولة واد سمسة رياض طابولة ل 

س 5 - 000)9 تطوان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
5.000 حصة   : السيد فريد حبلي 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 09 السيد فريد حبلي عنوانه)ا) 
 9(000 الرحامنة  شارع  الديزة  حي 

مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

 09 السيد فريد حبلي عنوانه)ا) 
 9(000 الرحامنة  شارع  الديزة  حي 

مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2247.

266I

ARTISANAT BOUAZZA

ARTISANAT BOUAZZA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARTISANAT BOUAZZA
مركز بوزمالن ، 5202)، تازة املغرب
ARTISANAT BOUAZZA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مركز 
بوزمالن - 5202) تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARTISANAT BOUAZZA
صنع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات حرفية
- التجارة في املنتجات الحرفي

- ااشغل العامة والبناء.
مركز   : االوتماعي  املقر  عنوان 

بوزمالن - 5202) تازة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   500  : بهناس علي  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بهناس علي عنوانه)ا) مركز 

بوزمالن 5202) تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد بهناس علي عنوانه)ا) مركز 

بوزمالن 5202) تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة بتاريخ - تحت رقم -.

267I

ALLEGEANCE CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE

TANGERINE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي3 السنة املالية

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 55&50 

، 90000، طنجة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE

TANGERINE PRIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: مجموعة 

مدارس طنجرين شارع موالي رشيد 

امام املدرسة الوطنية للتجارة 

والتسيي3 بطنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

»تغيي3 السنة املالية»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.520025

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022

إج  من  تقرر تغيي3 السنة املالية: 

01/09 اج  31/08.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259420.

268I
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MACOSIS CONSULTING

TIJARA ALAMANE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
TIJARA ALAMANE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 89 زنقة 
الجاحظ حي املوظفين الدكاراث - 

0000) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIJARA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ALAMANE
خدماث   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الثامين.
زنقة   89  : عنوان املقر االوتماعي 
 - الدكاراث  املوظفين  حي  الجاحظ 

0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : لكحل  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لكحل  ادريس  السيد 
املوظفين  حي  الجاحظ  زنقة   89

الدكاراث 0000) فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  لكحل  ادريس  السيد 
املوظفين  حي  الجاحظ  زنقة   89

الدكاراث 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4655.

269I

aice compta

G.I CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

G.I CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم )65 

الطابق الرابع الشقة 55 - 28850 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 G.I  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 65( رقم  لوفر  إقامة  كلميمة 

 28850  -  55 الشقة  الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : الغاي�سي  أحمد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : السيد نورالدين االدري�سي 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الغاي�سي عنوانه)ا)  أحمد  السيد 
69 شارع عمرو ابن العاص الصخور 
الدارالبيضاء   28800 السوداء 

املغرب.
االدري�سي  نورالدين  السيد 
بلفريج  أحمد  شارع   (85 عنوانه)ا) 

حي اادارسة 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الغاي�سي عنوانه)ا)  أحمد  السيد 
69 شارع عمرو ابن العاص الصخور 
الدارالبيضاء   28800 السوداء 

املغرب
االدري�سي  نورالدين  السيد 
بلفريج  أحمد  شارع   (85 عنوانه)ا) 

حي اادارسة 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84557.
270I

TILASIN sarl-au

TILASIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

TILASIN sarl-au
 DOUAR MEZGHANNANE

 OGBA LAAOUINET JERADA ،
64550، jerada MAROC

TILASIN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

مزغنان عكبة لعوينات - 64550 
ورادة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2022 نون30   05 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »90.000 

إج   درهم» أي من »500.000 درهم» 

»590.000 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5777.

271I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

 LA MAISON DU
QUINCAILLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االوتماعي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme

 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc

 LA MAISON DU

QUINCAILLERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي بين 

الويدان زنقة إنزكان زنقة 65 
رقم 555 الطابق 2 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(65(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 مارس 2025 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

زنقة  إنزكان  زنقة  الويدان  »بين 
 20000  -  2 الطابق   555 رقم   65

»دوار  إج   املغرب»  الدارالبيضاء 

بالعربي مي3السكار مجاطية املجاطية 

أوالد الطالب - 20490 الدارالبيضاء 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845558.

272I
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CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

 LA MAISON DU
QUINCAILLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
 LA MAISON DU

QUINCAILLERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
بالعربي مي3السكار مجاطية املجاطية 
أوالد الطالب - 20490 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(65(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2025 مارس   02 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »90.000 
إج   درهم»   50.000« أي من  درهم» 
»500.000 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845558.

273I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

CLIN LES FLEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
CLIN LES FLEURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 56 

زنقة املستشفيات - )2050 الدار 
البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225669
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 57 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 
الشدادي  إدريس  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه  توزيع  و 
نون30   55 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2025 بالشكل ااتي :
 6  ، أبوأمل  هزاز  بهية  السيد)ة) 

حصة.
 ، الشدادي  إسماعيل  السيد)ة) 

52 حصة.
 52  ، املهدي الشدادي  السيد)ة) 

حصة.
 52  ، مامون الشدادي  السيد)ة) 

حصة.
 6  ، الشدادي  عبلة  السيد)ة) 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84576.
274I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتمانية أيمن

MZ CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتمانية أيمن
AYMANE

47) شارع الورقطوني ، 54000، 
خنيفرة املغرب

MZ CALL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 55 تجزئة 
أكلمام حي النسيم خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   MZ CALL
 50.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 55 اإلوتماعي  درهم وعنوان مقرها 
 - تجزئة أكلمام حي النسيم خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب نتيجة لقرار 
مضاعفات  بسبب  الوحيد  الشريك 

وائحة كورونا.
و عين:

السيد)ة) بدر زهي3 و عنوانه)ا) 55 
 54000 النسيم  حي  أكلمام  تجزئة 
خنيفرة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 55 وفي   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 
 54000  - تجزئة أكلمام حي النسيم 

خنيفرة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 494.
275I

F2H CONSEIL ET COMPTABILITE

KHARBOUCH TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2H CONSEIL ET
COMPTABILITE

 rue khalid bnou loualid
 residence rachadi la cave n26
 gueliz ، 40000، Marrakech

Maroc
 KHARBOUCH TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
يوغوسالفيا عمارة 555 شقة )0 

الطابق االول وليز - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(0205

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHARBOUCH TRANSPORT

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 0( شقة   555 عمارة  يوغوسالفيا 

الطابق االول وليز - 40000 مراكش 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : خربوش  سمي3  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خربوش  سمي3  السيد 

 40000  54 تجزئة رياض املنارة رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  خربوش  سمي3  السيد 

 40000  54 تجزئة رياض املنارة رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 540865.

276I

كافجيد

EFFACT PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 565 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

EFFACT PRO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع واد 

ملوية مجموعة *ل* الرقم 592 حي 

االلفة - 20200 البيضاء املغرب



22203 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5658(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EFFACT PRO

غرض الشركة بإيجاز : ال30مجة و 

التصميمات االعالمية 

بيع ال30مجيات.

عنوان املقر االوتماعي : شارع واد 

حي   592 الرقم  *ل*  ملوية مجموعة 

االلفة - 20200 البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : مصالح  نجيب  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مصالح  نجيب  السيد 

565 مجموعة H حي  زنقة   84 الرقم 

االلفة 20200 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مصالح  نجيب  السيد 

565 مجموعة H حي  زنقة   84 الرقم 

االلفة 20200 البيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

277I

حسام الدين

دفرسو سباس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسام الدين
شارع بن عبد الرحمان الطابق االول 
رقم 5 قرب صيدلية باب التوت ، 

000)9، تطوان املغرب
دفرسو سباس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
معركت انوال رقم 56 الطابق 
االر�سي رقم ) - 000)9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2275
 04 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : دفرسو 

سباس.
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنظيم املساحات واملباني التجارية.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
معركت انوال رقم 56 الطابق االر�سي 

رقم ) - 000)9 تطوان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيدة الفرطاس امينة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الفرطاس امينة عنوانه)ا) 
ا  درب  زنقة2  مشليفن  وبل  شارع 

رقم4 000)9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيدة الفرطاس امينة عنوانه)ا) 

ا  درب  زنقة2  مشليفن  وبل  شارع 

رقم4 000)9 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   07 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2059.

278I

FADIFISC

INNOVIA CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FADIFISC

الطابق   2 رقم  املقاومة  شارع 

االول عمارة امزيل و الزركدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

 INNOVIA CONSULTING

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد

شارع  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

 - الصناعي  الحي  نصي3  بن  مو�سى 

80000 اكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2022 أكتوبر   5( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   5.200.000«

 5.250.000« إج   درهم»   50.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559082.

279I

FADIFISC

INNOVIA CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
INNOVIA CONSULTING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
مو�سى بن نصي3 الحي الصناعي - 

80000 اكادير املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )5 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»شارع مو�سى بن نصي3 الحي الصناعي 
»عمارة  إج   اكادير املغرب»   80000  -
طريق الخي3 شقة رقم 70 شارع موالي 

عبد هللا - 80000 اكادير املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559082.

280I

FADIFISC

INNOVIA CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
INNOVIA CONSULTING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها االوتماعي عمارة 
طريق الخي3 شقة رقم 70 شارع 

موالي عبد هللا اكادير 80000 اكادير 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أكتوبر   5( في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
وكالة عقارية

اشغال مختلفة في مجال البناء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559082.

281I

 LE CENTRE DE DOMICILIATION

D’ENTREPRISE

اتران
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 LE CENTRE DE DOMICILIATION
D›ENTREPRISE

 Boulevard d’Anfa, angle Rue
 Washington, N° 63, Etage N°8 ،

20000، Casablanca Maroc
اتران شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 547 شارع 
محمد سميحة الطابق رقم 2 املكتب 

رقم 250 الدار البيضاء - 20200 
CASABLANCA املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.284975
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   54 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   50.000 رأسمالها  مبلغ  اتران 
547 شارع  وعنوان مقرها اإلوتماعي 
محمد سميحة الطابق رقم 2 املكتب 
 20200  - البيضاء  الدار   250 رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب   CASABLANCA

رغبة الشركاء في التصفية.

و حدد مقر التصفية ب 547 شارع 
محمد سميحة الطابق رقم 2 املكتب 
 20200  - البيضاء  الدار   250 رقم 

CASABLANCA املغرب. 
و عين:

محمد ه0ز و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
فرنسا  شرنيكل   (8540 فرنسا 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 90)9)8.
282I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتمانية أيمن

 ALL HORIZONS TRANS
INTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية أيمن
AYMANE

47) شارع الورقطوني ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 ALL HORIZONS TRANS INTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 04 زنقة 
44 حي الكورس - 54000 خنيفرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
 ALL شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ   HORIZONS TRANS INTER
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
حي   44 زنقة   04 اإلوتماعي  مقرها 
املغرب  خنيفرة   54000  - الكورس 

نتيجة ل : صعوبات االنطالقة.
زنقة   04 و حدد مقر التصفية ب 
 54000  - خنيفرة  الكورس  حي   44

خنيفرة املغرب. 

و عين:

بوحسين  هللا  عيد  السيد)ة) 

خلدون  ابن  زنقة   52 عنوانه)ا)  و 

)ة)  54000 خنيفرة املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال �سيء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   07 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم )49.

283I

كابيموك

ايت ماتن سكن البناء

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

كابيموك

20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 

20070، الدارالبيضاء املغرب

ايت ماتن سكن البناء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

املهدي أ5 رقم 5 سيدي معروف - 

20280 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.279585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن30 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

سيدي   5 رقم  أ5  املهدي  »تجزئة 

الدارالبيضاء   20280  - معروف 

 206 رقم  الهد   »حي  إج   املغرب» 

 2007(  - لحريزي  مقداد  شارع 

الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845764.

284I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

RAZALINA RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
RAZALINA RENT CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي ال30انص 
5 تجزئة الرياض قطعة 92، زنقة 

صالح بن غضبان رقم 28، محل 28أ 
- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(5999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAZALINA RENT CAR
تأوي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
ال30انص   : عنوان املقر االوتماعي 
زنقة   ،92 قطعة  الرياض  تجزئة   5
صالح بن غضبان رقم 28، محل 28أ 

- 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
50 حصة   : السيد هشام اليمون 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.
:  السيدة وهان الحضري بوزكو 
درهم   5.000 بقيمة  حصة   50

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اليمون  هشام  السيد 
قطعة  الرياض  تجزئة   5 ال30انص 
 28 92، زنقة صالح بن غضبان رقم 

90000 طنجة املغرب.
بوزكو  الحضري  وهان  السيدة 
تجزئة الرياض   5 ال30انص  عنوانه)ا) 
زنقة صالح بن غضبان   ،92 قطعة 

رقم 28 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بوزكو  الحضري  وهان  السيدة 
تجزئة الرياض   5 ال30انص  عنوانه)ا) 
زنقة صالح بن غضبان   ،92 قطعة 

رقم 28 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 5)2592.
285I

bemultico بيمولتيكو

STE REGGUAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 506 شقة رقم 05 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

STE REGGUAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
ب56 كيلومت3 50 مجاط بفكران - 

50000 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
REGGUAT مبلغ رأسمالها 500.000 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 
رقم ب56 كيلومت3 50 مجاط بفكران 
 : مكناس املغرب نتيجة ل   50000  -

عدم تحقيق هدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب محل رقم 
 - بفكران  مجاط   50 كيلومت3  ب56 

50000 مكناس املغرب. 
و عين:

ركاني  الصغي3  محمد  السيد)ة) 
 5 م  رق  النجاح  تجزئة  عنوانه)ا)  و 
املغرب  مكناس   50000 بوفكران 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
محل   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
رقم ب56 كيلومت3 50 مجاط بفكران 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5542.

286I

bemultico بيمولتيكو

JORI SHOP جوري شوب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 506 شقة رقم 05 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

JORI SHOP ووري شوب شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 05 زنقة 
28 الطابق التاني حي أطلس 05 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44965
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد JORI SHOP ووري 
شوب مبلغ رأسمالها 500.000 درهم 
وعنوان مقرها اإلوتماعي 05 زنقة 28 
05 مكناس  الطابق التاني حي أطلس 
 : مكناس املغرب نتيجة ل   50000  -

عدم تحقيق هدف الشركة.

05 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
 05 أطلس  حي  التاني  الطابق   28

مكناس - 50000 مكناس املغرب. 
و عين:

و  بورمضان  حورية  السيد)ة) 
 05 أطلس  حي   28 زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  مكناس   50000 مكناس 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 05  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة 28 الطابق التاني حي أطلس 05 

مكناس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5545.

287I

cherkaouaudit

COMPLEXE NASSIRIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
COMPLEXE NASSIRIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع طان 
طان إقامة النخيل رقم 9 الطابق 
بين أر�سي - 90000 طنجة اململكة 

املغربية.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5(85

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
النخيل  إقامة  طان  طان  »شارع 
 90000  - الطابق بين أر�سي   9 رقم 
»طنجة  إج    « طنجة اململكة املغربية 
 564 بالية تجزئة النخيل قطعة رقم 
طنجة   90000  - اار�سي  الطابق 

اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   5( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 55455.
288I

مكتب تووة للمحاسبة

ERCATRAV اركاتاف
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب تووة للمحاسبة
مكتب رقم 55 الطابق ) عمارة 
الصفوة شارع املسي3ة أكادير ، 

82000، أكادير املغرب
اركاتاف ERCATRAV شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي بلوك س 

رقم 55 حي بخشان اغروض بنسركاو 
اكادير - 80054 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(225
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   06
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اركاتاف 

.ERCATRAV
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االنشاء و مختلفة.
: بلوك س  عنوان املقر االوتماعي 
رقم 55 حي بخشان اغروض بنسركاو 

اكادير - 80054 اكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد عبد العزيز رفيق 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز رفيق عنوانه)ا) 
حي القدس اكادير   (62 بلوك ا رقم 

80054 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عبد العزيز رفيق عنوانه)ا) 
حي القدس اكادير   (62 بلوك ا رقم 

80054 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   58 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 558869.
289I

tachfine compta

GENERAL CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

tachfine compta
 imm 579 2eme etage n°6 hay
 charaf marrakech ، 40000،

marrakech maroc
GENERAL CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة عين 
سونة املحاميد الجنوبي املجموعة 

السكنية 8 عمارة ب رقم 4) - 
40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55(845
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   04 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
هشام بوعالم  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

اشكاوا بتاريخ 07 نون30 2022.
املصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   570 بوعالم 
)ة)  حصة لفائدة السيد   570 أصل 
محمد اشكاوا بتاريخ 07 نون30 2022.
)ة) يوسف بوعالم  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   570
570 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

اشكاوا بتاريخ 07 نون30 2022.

بوعالم  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   560
560 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

اشكاوا بتاريخ 07 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 85)545.
290I

 LE CENTRE DE DOMICILIATION

D’ENTREPRISE

جليسكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 LE CENTRE DE DOMICILIATION
D›ENTREPRISE

 Boulevard d’Anfa, angle Rue
 Washington, N° 63, Etage N°8 ،

20000، Casablanca Maroc
وليسكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 547 شارع 
محمد سميحة الطابق رقم 2 املكتب 

رقم 250 الدار البيضاء املغرب 
20200 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5(5(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   54 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 50.000 رأسمالها  مبلغ  وليسكو 
 547 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
رقم  الطابق  سميحة  محمد  شارع 
البيضاء  الدار   250 رقم  املكتب   2
املغرب 20200 الدار البيضاء املغرب 
نتيجة ل : رغبة الشركاء في التصفية.

 547 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  الطابق  سميحة  محمد  شارع 
البيضاء  الدار   250 رقم  املكتب   2
املغرب 20200 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
 Jean Jacques Yves السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   René STEPHANE
فرنسا  بريست   29500 فرنسا 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 58 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 92)9)8.
291I

RIVE DROITE CONSULTING

TRANS-OZIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 554

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

TRANS-OZIL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي الباهية 
)5، ملتقى شارع عبد هللا كنون 

وزنقةريبي3ارقم )5 - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5627(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 59 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد TRANS-OZIL مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
)5، ملتقى  مقرها اإلوتماعي الباهية 
شارع عبد هللا كنون وزنقةريبي3ارقم 
)5 - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : 

ايقاف النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب الباهية 
كنون  هللا  عبد  شارع  ملتقى   ،5(
طنجة   90000  -  5( وزنقةريبي3ارقم 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) رشـيــد الــزيـــن و عنوانه)ا) 
هللا  عبد  شارع  ملتقى   ،5( الباهية 
 90000  5( وزنقةريبي3ارقم  كنون 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الباهية   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
كنون  هللا  عبد  شارع  ملتقى   ،5(

وزنقةريبي3ارقم )5 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 52659.
292I

كابيموك

LEASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كابيموك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
20070، الدارالبيضاء املغرب
LEASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي )2 زنقة 
بوريد الطابق ) رقم 5 الصخور 
السوداء - )0)20 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.469507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   58 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) ايلي الرملي 500 
 5.000 أصل  من  اوتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) طوني روبي3 

بوسمرة بتاريخ 58 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845966.
293I

ALAOUI TRAVAUX FER

ALAOUI TRAVAUX FER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALAOUI TRAVAUX FER
 RUE SIAM 1ETAGE APPT 1 5
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 DIOUR JAMAA RABAT ، 10000،
RABAT RABAT

ALAOUI TRAVAUX FER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 5 شارع 
صيام الطابق ااول شقة 5 ديور 
وامع الرباط - 50000 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(6985
 58 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALAOUI TRAVAUX FER
تاور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات الحديد.
شارع   5  : عنوان املقر االوتماعي 
ديور   5 شقة  ااول  الطابق  صيام 
الرباط   50000  - الرباط  وامع 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : العلوي  وسام  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العلوي  وسام  السيد 
 09 مجموعة   55 بناء  ريحان  سكن 
شقة 54 تمارة 52000 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  العلوي  وسام  السيد 
 09 مجموعة   55 بناء  ريحان  سكن 

شقة 54 تمارة 52000 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8840.
294I

كابيموك

LEASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

كابيموك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
20070، الدارالبيضاء املغرب
LEASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االوتماعي )2 زنقة 
بوريد الطابق ) رقم 5 الصخور 
السوداء - )0)20 الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.469507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 58 أكتوبر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845966.
295I

MACOSIS CONSULTING

VITE AUTO PIECES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
VITE AUTO PIECES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : دوار 

اوالد بوعابد وماعة اوالد الطيب - 
0000) فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55777
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 
شركة   VITE AUTO PIECES حل 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
اوالد  وماعة  بوعابد  اوالد  دوار 
الطيب - 0000) فاس املغرب نتيجة 

لصعوباث مالية.
و عين:

السيد)ة) كريم حبيبي و عنوانه)ا) 
حي الثضامن الزهور 2 0000) فاس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 52 أكتوبر 2022 وفي دوار اوالد 
بوعابد وماعة اوالد الطيب - 0000) 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 50 نون30 2022 

تحت رقم 4650/022.

296I

FLASH ECONOMIE

STRATEGIC THINKING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STRATEGIC THINKING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 25 زنقة 
أبو عبد هللا نافع اقامة بن عمر 

،الطابق 4، الشقة رقم 50، املعارف 
- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

555499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   55

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRATEGIC THINKING

غرض الشركة بإيجاز : - التدريب 

واالستشارات.

- التسويق ع30 اإلنت3نت.

التعليم  خدمات  وبيع  تصميم   -

اإللكت3وني والتجارة اإللكت3ونية..

زنقة   25  : عنوان املقر االوتماعي 

عمر  بن  اقامة  نافع  هللا  عبد  أبو 

،الطابق 4، الشقة رقم 50، املعارف 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : الخملي�سي  نادر  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخملي�سي  نادر  السيد 

ح   85 رقم   54 زنقة  مرحبا  تجزئة 

20000 الدار البيضاء  ص ال30نو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الخملي�سي  نادر  السيد 

ح   85 رقم   54 زنقة  مرحبا  تجزئة 

20000 الدار البيضاء  ص ال30نو�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 2922.

297I
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FLASH ECONOMIE

BRAVO ADVICE MAROC 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BRAVO ADVICE MAROC شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

معركة انوال رقم 56 الطابق السفلي 
رقم ) - 000)9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(245(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRAVO ADVICE MAROC

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكمبيوتر.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

معركة انوال رقم 56 الطابق السفلي 
رقم ) - 000)9 تطوان املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

محمد  بن  هشام  محمد  السيد 

5.000 حصة   : الهاشمي ابن مسعود 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  بن  هشام  محمد  السيد 
الهاشمي ابن مسعود عنوانه)ا) شارع 
معركة انوال رقم 56 الطابق السفلي 

رقم ) 000)9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
محمد  بن  هشام  محمد  السيد 
الهاشمي ابن مسعود عنوانه)ا) شارع 
معركة انوال رقم 56 الطابق السفلي 

رقم ) 000)9 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2228.

298I

Ste Abdoune Conseil

NOV INVESTMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد ااطلس طريق صفرو فاس ، 
0000)، فاس املغرب

NOV INVESTMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الوحدة تاونات - 4000) تاونات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   58
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOV  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVESTMENT

غرض الشركة بإيجاز : فندق.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
تاونات   (4000  - تاونات  الوحدة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد االدري�سي البوزيدي 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد االدري�سي البوزيدي 
عنوانه)ا) الواليات املتحدة اامريكية 
اامريكية  املتحدة  الواليات   5570(

الواليات املتحدة اامريكية.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد االدري�سي البوزيدي 
عنوانه)ا) الواليات املتحدة اامريكية 
اامريكية  املتحدة  الواليات   5570(

الواليات املتحدة اامريكية
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 08 

نون30 2022 تحت رقم 584.

299I

FIDUCIACOM

توتال كونستريكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIACOM
 355BD MOHAMED V ESPACE

 YOUSRA 3 EME ETAGE
 N° BUREAU 44 ، 12000،
CASABLANCA MAROC

توتال كونست3يكسيون شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي إقامة 

سي3ينا مجمع بوسكورة العمارة 07 
الطابق 5 الشقة 4 املدينة الخضراء 
بوسكورة - 27582. الدرالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.450405

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   04 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
توتال كونست3يكسيون مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
مجمع  سي3ينا  إقامة  اإلوتماعي 
 5 الطابق   07 العمارة  بوسكورة 
املدينة الخضراء بوسكورة   4 الشقة 
- 27582. الدرالبيضاء املغرب نتيجة 
: تفكيك املسبق للشركة ووضعها  ل 

عل  التصفية.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 07 العمارة  بوسكورة  سي3ينا مجمع 
4 املدينة الخضراء  5 الشقة  الطابق 
الدرالبيضاء   .27582  - بوسكورة 

املغرب. 
و عين:

و  نعيمي  العربي  السيد)ة) 
57 رقم  تجزئة سهام زنقة  عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   52000 كالفورنيا   20

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846502.

300I

عبد اللطيف ايت بال موثق

نابيطال
إعالن متعدد القرارات

عبد اللطيف ايت بال موثق
59، زاوية شارع يوسف بن تاشفين و 
زنقة ابن علي املراك�سي، اقامة نور، 
الشقة رقم )2 ، 90000، طنجة 

املغرب
نابيطال »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: )58 شارع 
وجي العهد ني3يا سونطر محل رقم 25 

- - طنجة املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(092(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

اارضية  القطع  بيع  عل   املوافقة 

عدد  العقارية  الرسوم  موضوع 

 ،111.081/06  ،  06  /555.080

06555.082/ 06 ، )555.08/ 06 و 

G /579 والتصديق عليها 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

ومنحهما  الشركة  مسي3ي  تفويض 

من  وزء  أو  كل  لبيع  صالحيات 

العقارات املذكورة

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

القرارات  عل   والتصديق  املوافقة 

العام  الجمع  في  بااغلبية  املتخذة 

الغي3 العادي بناءا عل  املحضر العرفي 

املؤرخ في 30/09/2021 

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

السيد  الشركة  مسي3ي  تفويض 

والسيد  لورينتي  كوندي  خوسيه 

موديستو مورينو مايست3ي لتفويض 

عقود  محرر  املوثق  إج   الصالحيات 

البيع ااستاذ آيت بال عبد اللطيف 

املصاريف و العموالت  من أول أداء 

و وميع مبالغ الدائنين

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

الالزمة  الصالحيات  وميع  تفويض 

من  مستخلص  أو  نسخة  لحاملي 

اإلوراءات  وميع  الستكمال  العقد 

املطلوبة قانوًنا في مثل هذه اامور

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مايلي: 

ال شيئ

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 526)5.

301I

COG

كمبتوار كدكمات بتب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

كمبتوار كدكمات بتب شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
59 مقابل املحطة الطرقية العزوزية 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.504(09

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   59 في  املؤرخ 
الحاجي  االوتماعي  املقر  تحويل 
مقابل   59 رقم  »محل  من  للشركة 
مراكش  العزوزية  الطرقية  املحطة 
»دوار  إج   مراكش املغرب»   40000  -
 - ايت مسعود حربيل البور مراكش 

40000 مراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 52559.
302I

SERFINET SNC

 MTK PROTECTION SARL
D›AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SERFINET SNC
 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،

70000، LAAYOUNE MAROC
 MTK PROTECTION SARL D›AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي بقعة رقم 
49) تجزئة االمل الشطر 2 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MTK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROTECTION SARL D’AU
التطهي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع  القوارض  و  الحشرات  ومحاربة 
وقوارب  الحرائق  طفايات  وصيانة 
مواد  بيع  االسماك  بيع  النجات 
وصيانة  بيع  التنظيف  ومعدات 
ال30مجة  الكبيوتر  عالم  معدات 
الحاسوبية  واملواقع  ال30امج  وإنشاء 
و  العامة  التجارة  البواخر  تموين 

الخدمات التصدير و االستي3اد.
عنوان املقر االوتماعي : بقعة رقم 
49) تجزئة االمل الشطر 2 - 70000 

العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : متيق  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى متيق عنوانه)ا) 
سوس  فال  اقامة   50 رقم  شقة 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد مصطفى متيق عنوانه)ا) 
سوس  فال  اقامة   50 رقم  شقة 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3292/2022.
303I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

 SOCIETE KHOBARAE AL
MIAMARE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االوتماعي للشركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة رقم 54 حمرية ، 

50000، مكناس املغرب
 SOCIETE KHOBARAE AL

MIAMARE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 5297 
مروان 02 مكناس - 50050 مكناس 

املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40507

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )5 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
 - مكناس   02 مروان   5297 »رقم 
»متجر  إج   مكناس املغرب»   50050
رقم 05 الطابق االر�سي تجزئة املنتزه 
04 مجاط  05 وناح  540 شطر  رقم 

مكناس - 50000 مكناس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   20 التجارية بمكناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 2)8).
304I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

SOCIETE USEFUL TOYS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة رقم 54 حمرية ، 

50000، مكناس املغرب
SOCIETE USEFUL TOYS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي متجر رقم 
02 رقم 55 زنقة محمد الزرقطوني 
ويسالن مكناس - 50080 مكناس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE USEFUL TOYS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلعاب بالتقسيط - مكتبة.

عنوان املقر االوتماعي : متجر رقم 
زنقة محمد الزرقطوني   55 رقم   02

مكناس   50080  - مكناس  ويسالن 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد املشي�سي رضوان 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املشي�سي رضوان عنوانه)ا) 
محمد  زنقة   55 رقم  السالم  حي 

مكناس   50080 الزرقطوني ويسالن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد املشي�سي رضوان عنوانه)ا) 
محمد  زنقة   55 رقم  السالم  حي 

مكناس   50080 الزرقطوني ويسالن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4525.

305I

LIVE STUDIO اليف ستوديو 

LIVE STUDIO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

LIVE STUDIO اليف ستوديو
 BOULEVARD  ,  (57
 MOHAMED V ETG 5 APT 9
 ESPACE A/2, CASABLANCA ،

)2055، الدار البيضاء املغرب
ذات  شركة   LIVE STUDIO
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 375BD MOHAMED V ETG 5
 APT 9 ESPACE A/2 - 25000

CASABLANCA املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.504(75

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون30   02 املؤرخ في 
مسي3 وديد للشركة السيد)ة) املليح 

نور كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
37764- رقم  تحت   2022 نون30 

.845595
306I

LMT AUDITING

DADANA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DADANA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي عمارة 
كرين وورك عمارة د الطابق ) الرقم 
50 بوسكورة - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52(52(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تغيي3  25 أكتوبر  املؤرخ في 
إج   »التجارة»  من  الشركة  نشاط 

»االنشطة الفالحية».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845540.
307I

EURO ACCOUNTING HOUSE

PARISIAN GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

PARISIAN GARDEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
النجد بقعة 5) النصر )/ النصر 4/ 
النصر 5/ النصر 7/ النصر 8/ النصر 

9/ النصر 50 - 24000 الجديدة 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59949

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن30 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARISIAN GARDEN
تطوير   -  : غرض الشركة بإيجاز 
 - والخاصة  العامة  الحدائق 

املساحات الخضراء
- سقي آجي

- صيانة املساحات الخضراء
- اعمال االرض

- الطرق
- اعمال الكهرباء

- تنجيد الخشب - اإلطار
- بالط - تبطين

القدم  كرة  مالعب  تطوير   -
والرياضة

- تقليم ااشجار وصيانتها
- استصالح الغابات

- نافورة
السباحة  أحواض  تحقيق   -

وحمامات السباحة واالعاب املائية
- حفر وحفر اآلبار

- استي3اد و تصدير
الطبيعية  واملناظر  اإلنشاء   -

الخاروية
والهندسة  املصانع  هندسة   -

البيئية
- تنظيف ودران املباني وااسقف 

والديكورات الداخلية.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
النصر   /( النصر   (5 بقعة  النجد 
النصر   /7 النصر   /5 النصر   /4
 24000  -  50 النصر   /9 النصر   /8

الجديدة اململكة املغربية.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد أسامة بوعالم : 40) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 ((0  : لحكيم  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد محسين أديب : 0)) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوعالم  أسامة  السيد 
الجديدة   24000 زنقة تونس   8 رقم 

اململكة املغربية.
لحكيم عنوانه)ا)  السيدة شيماء 
 92000 السالم  تجزئة   586 رقم 

العرائش اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  أديب  محسين  السيد 
سيدي  الشرقية  مو�سى  أوالد  دوار 
اململكة  القنيطرة   54000 الطيبي 

املغربية.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أديب  محسين  السيد 
سيدي  الشرقية  مو�سى  أوالد  دوار 
اململكة  العرائش   92000 الطيبي 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 40)29.
308I

CABINET RAMI EXPERTISE

SOLUSAAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

SOLUSAAS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 55 شارع 
اللة أمينة مكاتب لي3يس الطابق 5 
مكتب رقم 5 - 0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUSAAS
مشغل   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مركز االتصال بالهاتف
* تكنولوويا املعلوميات )م30مج ، 

محلل ، مصمم)
* االستشارات اإلدارية.

55 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
 5 الطابق  لي3يس  أمينة مكاتب  اللة 
مكتب رقم 5 - 0000) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : االزرق  محمد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد مني3 احصاد : 5.000 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االزرق  محمد  السيد 
55 زنقة االمام مالك شقة 5 الطابق 

) م ج 0000) فاس املغرب.
عنوانه)ا)  احصاد  مني3  السيد 
طريق عين   2 تجزئة ال30ج شقة   22

الشقف 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  االزرق  محمد  السيد 
55 زنقة االمام مالك شقة 5 الطابق 

) م ج 0000) فاس املغرب
عنوانه)ا)  احصاد  مني3  السيد 
طريق عين   2 تجزئة ال30ج شقة   22

الشقف 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4642.
309I

CABINET RAMI EXPERTISE

YEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

YEP شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 55 شارع 
اللة أمينة مكاتب لي3يس الطابق 5 
مكتب رقم ) - 0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7455(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.YEP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

مشغل   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مركز اتصال هاتفي

* تكنولوويا املعلوميات )م30مج ، 

محلل ، مصمم)

* االستشارات اإلدارية.

55 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

 5 الطابق  لي3يس  أمينة مكاتب  اللة 

مكتب رقم ) - 0000) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : االزرق  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد مني3 احصاد : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االزرق  محمد  السيد 
55 زنقة االمام مالك شقة 5 الطابق 

) م ج 0000) فاس املغرب.

عنوانه)ا)  احصاد  مني3  السيد 

طريق عين   2 تجزئة ال30ج شقة   22

الشقف 0000) فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  االزرق  محمد  السيد 
55 زنقة االمام مالك شقة 5 الطابق 

) م ج 0000) فاس املغرب

عنوانه)ا)  احصاد  مني3  السيد 

طريق عين   2 تجزئة ال30ج شقة   22

الشقف 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 8)46.

310I

BT CONSEIL

FLUIDEA PRIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

FLUIDEA PRIME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي ,59 شارع 
الحاج عمار ريفي الطابق 4 - 20000 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562065
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLUIDEA PRIME
شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لجميع ااعمال اإلنشائية والبناء ;
- الحماية من الحرائق ، التكييف 

، معالجة الهواء ، التدفئة املركزية;
- التطوير العقاري;

- الجدولة والتوويه والتنسيق ؛.
عنوان املقر االوتماعي : ,59 شارع 
الحاج عمار ريفي الطابق 4 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 FLUIDEA SARLAU الشركة 
درهم   500 بقيمة  حصة   : 990

للحصة.
حصة   50  : بودالل  زهي3  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 FLUIDEA SARLAU الشركة 
عمار  الحاج  شارع   59, عنوانه)ا) 
ريفي الطابق 4 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
 5 عنوانه)ا)  بودالل  زهي3  السيد 
الرابع  الطابق  صدقي  محمد  شارع 
الشقة 52 انفا 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 5 عنوانه)ا)  بودالل  زهي3  السيد 
الرابع  الطابق  صدقي  محمد  شارع 
البيضاء  الدار   20000 ا   52 الشقة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846009.
311I

PLURIDIS

NSA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PLURIDIS
تقاطع شارع بئ3 أنزران و زنقة القائد 
ااشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 56 - املعاريف ، 70)20، 

الدار البيضاء املغرب
NSA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : إقامة 
أنفا بالزا ب ،5 مكرر زنقة رقم 5 

لهجاومة زاوية زنقة أحمد شر�سي - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2(9205
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  26 شتن30  املؤرخ في 
NSA INVEST شركة ذات املسؤولية 
 (00.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
إقامة أنفا بالزا ب ،5 مكرر زنقة رقم 
5 لهجاومة زاوية زنقة أحمد شر�سي - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000
تحقيق  عل   الشركة  قدرة  لعدم 

غرضها اسباب تقنية وتجارية.

و عين:

و  الصفريوي  عفيفة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) إقامة أنفا بالزا ب ،5 مكرر 
زنقة  زاوية  لهجاومة   5 رقم  زنقة 

الدار البيضاء   20000 أحمد شر�سي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

إقامة  وفي   2022 شتن30   26 بتاريخ 

 5 رقم  زنقة  مكرر   5، ب  بالزا  أنفا 

 - لهجاومة زاوية زنقة أحمد شر�سي 

20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 527)84.

312I

PLURIDIS

MILEVERY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئ3 أنزران و زنقة القائد 

ااشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 56 - املعاريف ، 70)20، 

الدار البيضاء املغرب

MILEVERY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 265 شارع 

الزرقطوني رقم 92 أنفا - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(58569

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 MILEVERY الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   50.000 رأسمالها  مبلغ 

265 شارع  وعنوان مقرها اإلوتماعي 

 20000  - أنفا   92 رقم  الزرقطوني 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

قدرة الشركة عل  تحقيق غرضها.

و حدد مقر التصفية ب 265 شارع 

 20000  - أنفا   92 رقم  الزرقطوني 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) مالك بنعمر و عنوانه)ا) 

 92 رقم  الزرقطوني  شارع   265

املغرب  البيضاء  الدار   20000 أنفا 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845545.

313I

AMWAL CONSULTING

 SAPHIR CHAUFFEURING &

HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMWAL CONSULTING

 2EME ETAGE C N°7 ,490

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM MARRAKECH ،

40000، Marrakech Maroc

 SAPHIR CHAUFFEURING

HOSPITALITY & شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

محمد السادس إقامة مريم رقم 57 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52987(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   55

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SAPHIR CHAUFFEURING &

.HOSPITALITY
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 57 محمد السادس إقامة مريم رقم 

- 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد الزرقاني محمد نزار : 500 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500  : السيد مسلم موالي رشيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

نزار  محمد  الزرقاني  السيد 
 5 اإلزدهار  تجزئة   560 عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.
رشيد  موالي  مسلم  السيد 
الكريم  عبد  شارع   544 عنوانه)ا) 
مراكش   40000 ويليز  الخطابي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
نزار  محمد  الزرقاني  السيد 
 5 اإلزدهار  تجزئة   560 عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب
رشيد  موالي  مسلم  السيد 
الكريم  عبد  شارع   544 عنوانه)ا) 
مراكش   40000 ويليز  الخطابي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   59 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 540504.
314I

FIGET SARL

HEALTHY LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
HEALTHY LIFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلوتماعي : شارع 
الحسن الثاني رقم 95 مرتيل - 

550)9 مرتيل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن30   29 في  املؤرخ 
ذات  شركة   HEALTHY LIFE حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي شارع الحسن الثاني رقم 
املغرب  مرتيل   9(550  - مرتيل   95

نتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة.
و عين:

و  العلوي  صفاء  السيد)ة) 
 8 شارع الزرقطوني عمارة  عنوانه)ا) 
تطوان   9(000 تطوان   9 رقم   2 ط 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2022 شتن30   29 بتاريخ 
 - مرتيل   95 رقم  الثاني  الحسن 

550)9 مرتيل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   07 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2055.

315I

FIGET SARL

HANNA DULCET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
HANNA DULCET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : دوار 
أوشتام بني سعيد واد الو كراج 

بالطابق اار�سي تطوان - 250)9 
تطوان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2(6((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 
حل HANNA DULCET شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
سعيد  بني  أوشتام  دوار  اإلوتماعي 
واد الو كراج بالطابق اار�سي تطوان 
- 250)9 تطوان املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق هدف الشركة.
و عين:

هانا شانغ و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 65656 اامريكية  املتحدة  الواليات 
اامريكية  املتحدة  الواليات  ميزوري 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوار  وفي   2022 أكتوبر   57 بتاريخ 
كراج  الو  واد  سعيد  بني  أوشتام 
 9(250  - تطوان  اار�سي  بالطابق 

تطوان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2549.
316I

CABINET BEN MOKHTAR

BAZE MATERIALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90040، TANGER MAROC
BAZE MATERIALS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 

) - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.909((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   BAZE MATERIALS

مقرها  وعنوان  درهم   500.000
ابن  يوسف  شارع   5 اإلوتماعي 
 90000  -  ( رقم   2 تاشفين الطابق 
طنجة املغرب نتيجة ل : الحل املبكر 

للشركة.
شارع   5 و حدد مقر التصفية ب 
يوسف ابن تاشفين الطابق 2 رقم ) 

- 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فيليب وان كلود ماي و 
عنوانه)ا) )7 طريق بوريكوي 590)5 
مايروي فرنسا كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259474.
317I

marrakech finance

SODIMAS ELEVATOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
SODIMAS ELEVATOR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنيت 
بزنس سونت3 زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 54 باب 
دكالة - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SODIMAS ELEVATOR
تركيب.  : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة وإصالح املصاعد.
زنيت   : االوتماعي  املقر  عنوان 
بزنس سونت3 زنقة مسلم تجزئة بوكار 
باب   54 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الرامي ومال  ايت  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ومال  الرامي  ايت  السيد 
ر ك الجامع باب   04 رقم  عنوانه)ا) 

دكالة 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
ومال  الرامي  ايت  السيد 
ر ك الجامع باب   04 رقم  عنوانه)ا) 

دكالة 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545288.
318I

STE AR IMMO SARL

STE AR IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AR IMMO SARL
 N° 01 APPARTEMENT 02

 RUE ENNAHDA HAY NAHDA
 01 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC
STE AR IMMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 05 

شقة 02 شارع النهضة حي نهضة 05 
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تيفلت - 55400 تيفلت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(6(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 نون30   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

عبدالصمد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اوتماعية  حصة   500 عرشان 

)ة)  حصة لفائدة السيد   700 أصل 

أمل اتمي3ي بتاريخ )0 نون30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 522.

319I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

CORIPEV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة راحة البال عمارة 55س شارع 

واد تانسيفت ، 55000، سال املغرب

CORIPEV SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 2.5 

كيلومت3,طريق القنيطرة رقم 

457),سال - 55000 سال املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

تفويت السيد )ة) منار بنمونة 48 

 5.000 أصل  من  اوتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد )ة) عبد الحميد 

بنمونة بتاريخ 05 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   05 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9755).

320I

N2M CONSEIL-SARL

NAAS TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NAAS TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

الهناء رقم 227 - )6225 الدريوش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.567(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   NAAS TRAVAUX

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

 -  227 رقم  الهناء  تجزئة  اإلوتماعي 

 : الدريوش املغرب نتيجة ل   6225(

انتهاء الغرض من الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الدريوش   6225(  -  227 رقم  الهناء 

املغرب. 

و عين:

االسروتي  محمد  السيد)ة) 

ميضار  اطهريوا  حي  عنوانه)ا)  و 

كمصفي  املغرب  الدريوش   6225(

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 28 شتن30 

2022 تحت رقم 4465.

321I

N2M CONSEIL-SARL

STRATISARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
STRATISARK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : ايلو 

8) رقم )) املطار اوندا - 62000 
الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تقرر حل 
STRATISARK شركة ذات املسؤولية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي ايلو 
 62000  - اوندا  املطار   (( رقم   (8
الناظور املغرب نتيجة النتهاء الغرض 

من الشركة.
و عين:

و  الخضر  رمسيس  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي لعرا�سي تجزئة الفيالت 
املغرب  الناظور   62000  56 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 (8 2022 وفي ايلو  )0 أكتوبر  بتاريخ 
رقم )) املطار اوندا - 62000 الناظور 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4580.
322I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 TRANSPORT ET CONSEILS
EN LOGISTIQUE

شركة املساهمة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوود 

مقرها االوتماعي باملغرب

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 585

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 TRANSPORT ET CONSEILS EN
LOGISTIQUE »شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االوتماعي: )5)، 

تقاطع شارع محمد الخامس و شارع 
املقاومة، الطابق السابع رقم 4 و 5 

- - الدار البيضاء املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوود مقرها االوتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.507(55
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 مارس 2022 تقرر إغالق 
 TRANSPORT ET تابع لشركة  فرع 
 CONSEILS EN LOGISTIQUE
 SUCCURSALE تسميته 
 TRANSPORT ET CONSEILS EN
في  عنوانه  والكائن   LOGISTIQUE
ممر   5  - زنقة ب   (9 مستودع رقم 
اراوكاريا الشطر االول مجمع التجاري 
البيضاء  الدار   20570  - عكاشة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846567.
323I

ste holdings missour sarl au

STE BRITEL OPTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب
STE BRITEL OPTIC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي ايت افريكو 

كيكو بوملان 250)) ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2269
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRITEL OPTIC
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي..

ايت   : االوتماعي  املقر  عنوان 
ميسور   ((250 بوملان  كيكو  افريكو 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 (0.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 (00  : بريطل  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بريطل  يوسف  السيد 
العيون  الكواكب  زنقة  املسي3ة  حي 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بريطل  يوسف  السيد 
العيون  الكواكب  زنقة  املسي3ة  حي 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 516/2022.
324I

فيكاميد

STARBOY COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكاميد
)، شارع الوحدة الطابق ااول رقم 5 

، 000)9، تطوان املغرب
STARBOY COMPANY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
املهدي بن بركة زنقة الغروب رقم 52 

تطوان - 000)9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STARBOY COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : االست3اد و 

التصدير
بيع و توزيع املالبس الجاهزة.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املهدي بن بركة زنقة الغروب رقم 52 

تطوان - 000)9 تطوان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد ماهر ايت الشتوي : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشتوي  ايت  ماهر  السيد 
عنوانه)ا) شارع املهدي بن بركة زنقة 
تطوان   9(000  50 رقم  الغروب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الشتوي  ايت  ماهر  السيد 
عنوانه)ا) شارع املهدي بن بركة زنقة 
تطوان   9(000  50 رقم  الغروب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2256.
325I

Zirana Maroc

STE ABDA SELS

إعالن متعدد القرارات

Zirana Maroc

 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC

STE ABDA SELS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 8 زنقة 

سد النخلة حي املستشفى آسفي - 

46000 آسفي املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2505

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2007 ف30اير   55 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

املقر  تحويل   -  5 رقم  قرار 

مايلي:  عل   ينص  الذي  اإلوتماعي: 

تم تحويل املقر اإلوتماعي من 8 زنقة 

سد النخلة حي املستشفى آسفي إج  

شارع ساحل العاح حي لبيار آسفي

قرار رقم -2 تحويل الشركة: الذي 

تم تحويل الشركة  ينص عل  مايلي: 

إج  شركة دات مسؤولية محدودة

الذي ينص  التوقيع:   3- قرار رقم 

أن  عل   املسي3ان  إتفق  مايلي:  عل  

عل   واحد  أو  معا  سيكون  التوقيع 

إثنان

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم تحيين القانون ااسا�سي: 

الذي ينص عل  مايلي: لقد تم تحيين 

القانون ااسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ف30اير   2( بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2007 تحت رقم 61/2007.

326I

Zirana Maroc

STE ABDA SELS
إعالن متعدد القرارات

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

STE ABDA SELS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
ساحل العاج حي لبيار آسفي املغرب 

- 46000 آسفي املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2505

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2008 ماي   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 5 - توسيع هدف الشركة 
: الذي ينص عل  مايلي: توسيع هدف 
لحساب  البضائع  نقل  إج   الشركة 

الشركة و الغي3
 : مال  رأس  رفع   2- رقم  قرار 
رأس  رفع  مايلي:  عل   ينص  الذي 
درهم إج    500000 مال الشركة من 
600000 درهم من الحساب الجاري 

للشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم البند 2 و 7 : الذي ينص 
القانون  تحيين  تم  لقد  مايلي:  عل  

ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2008 تحت رقم 225/2008.
327I

FLASH ECONOMIE

ASSURE BUSINESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
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ASSURE BUSINESS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 99 
الطابق ) الشقة رقم 05 حي الزيتون 

تيكوين - 80000 أكادير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSURE BUSINESS
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلدارة.
عنوان املقر االوتماعي : تجزئة 99 
الطابق ) الشقة رقم 05 حي الزيتون 

تيكوين - 80000 أكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الرحمة  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرحمة  ياسين  السيد 
 20( الرقم   02 بلوك  اامان  إقامة 
أكادير   80000 انزكان  الدشي3ة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الرحمة  ياسين  السيد 
 20( الرقم   02 بلوك  اامان  إقامة 
الدشي3ة انزكان 80000 أكادير املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559252.
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FLASH ECONOMIE

PROCKTAGE
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PROCKTAGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: مكتب 
الطابق ااول,رقم 25) تجزئة املسار 

طريق اسفي - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.528759
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون30   05 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
مكتب  من  االوتماعي  املقر  تحويل 
املسار  تجزئة   (25 رقم   5 الطابق 
طريق اسفي مراكش اج  متجر بثالث 
املنطقة  االر�سي  بالطابق  ستائر 

الصناعية املسار رقم 559 مراكش
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
توسيع نشاط الشركة إج  االستي3اد 

والتصدير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تحويل املقر االوتماعي للشركة
بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

توسيع نشاط الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545247.
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FLASH ECONOMIE

TATA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TATA MARBRE
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلوتماعي: كلم 2.500 طريق 
القنيطرة - سال

رقم التقييد في السجل التجاري: 
556(

تفويت حصص 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 غشت 2022 قرر ما يلي

تفويت السيد ة زهراء وواهر 500 

الحكيم  عبد  السيد  لفائدة  حصة 

املجدوب

تعديل الفصول 6 و 7 من النظام 

ااسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   59 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9842).

330I

jilovta sarl

 NEW TRANS

MEDITERRANEEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 NEW TRANS MEDITERRANEEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة يناون 

الرقم 54 وودة - 60000 وودة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8457

 5( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANS MEDITERRANEEN

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع عل  حساب الغي3.

زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 60000  - وودة   54 الرقم  يناون 

وودة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

50.000.000 درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : النعيمي  عي�سى  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيد زهر الدين يوسفي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : النعيمي  عي�سى  السيد 

بقيمة 500 درهم.
 500  : السيد زهر الدين يوسفي 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  النعيمي  عي�سى  السيد 
وودة   6 رقم   (2 زنقة  ملحلة  ظهر 

60000 وودة املغرب.
يوسفي  الدين  زهر  السيد 
وودة   54 زنقة يناون رقم  عنوانه)ا) 

60000 وودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  النعيمي  عي�سى  السيد 
وودة   6 رقم   (2 زنقة  ملحلة  ظهر 

60000 وودة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   24 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2025 تحت رقم 4)40.
331I

N2M CONSEIL-SARL

PANDA HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
PANDA HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

اوواهرة السفل  ازغنغان - 62000 
الناضور املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
248(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PANDA HOME
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - واالكسسوارات  النسيج  منتجات 

االستي3اد و التصدير.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 62000  - اوواهرة السفل  ازغنغان 

الناضور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 700  : الدهري  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 (00  : الدهري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل الدهري عنوانه)ا) 
 62000 حي ووهرة السفل  ازغنغان 

الناضور املغرب.
عنوانه)ا)  الدهري  محمد  السيد 
 62000 حي ووهرة السفل  ازغنغان 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد فيصل الدهري عنوانه)ا) 
حي اوواهرة السفل  ازغنغان 62000 

الناضور املغرب
عنوانه)ا)  الدهري  محمد  السيد 
حي اوواهرة السفل  ازغنغان 62000 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4758.
332I

Finconseil

SAJANKA BAR A PATES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 540

casablanca maroc

SAJANKA BAR A PATES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 

زركتوني طابق 5 رقم - 20200 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.507295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون30   02 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SAJANKA BAR A PATES

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

زركتوني طابق   46 مقرها اإلوتماعي 

5 رقم - 20200 الدار البيضاء اململكة 

املغربية نتيجة ل : الخمول.

 46 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 20200  -  57 رقم   5 زركتوني طابق 

الدار البيضاء اململكة املغربية. 

و عين:

و  الزبيدي  مهدي  السيد)ة) 

75 شارع الهدهود الطابق  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20200  5 شقة   (

اململكة املغربية كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7977).

333I

High practical training and consulting

كوساي برك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 High practical training and
consulting

 Lot wifak residence el warda
 1422 Lot wifak residence el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

كوساي برك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي نر555 حي 
الحسنية 5 شارع املقاومة العالية - 

52000 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2547(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
كوساي برك مبلغ رأسمالها 500.000 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
نر555 حي الحسنية 5 شارع املقاومة 
املغرب  املحمدية   52000  - العالية 
حل بت3قب و عدم ووود   : نتيجة ل 

نشاط.
نر555  التصفية ب  و حدد مقر 
حي الحسنية 5 شارع املقاومة العالية 

- 28802 املحمدية املغرب. 
و عين:

و  حرك  عزالدين  السيد)ة) 
5 إقامة الحمد  عنوانه)ا) زنقة الكيز 
5 شقة 70 الطابق 7 ص س البيضاء 
24050 البيضاء املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الجمع العام اإلستثنائي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 0)22.

334I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BRA MEK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

BRA MEK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

رياض ويسالن5 تجزئة رقم )6) 

ويسالن - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BRA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEK

متاورة,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 (6( رقم  تجزئة  ويسالن5  رياض 

ويسالن - 50000 مكناس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد شاهدي ابراهيم 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد شاهدي ابراهيم عنوانه)ا) 
58 زنقة الزهراوي ديور املخازنية م ج 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد شاهدي ابراهيم عنوانه)ا) 
58 زنقة الزهراوي ديور املخازنية م ج 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2020 تحت رقم 750).

335I

AIT ALLA

AGAFAY TULIPE CAMP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT ALLA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGAFAY TULIPE CAMP شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار ايت 
علي امحند أكفاي لوداية مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   57
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGAFAY TULIPE CAMP
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرحالت والنزهات وااحداث
تأوي3 اارباع والجمل.

: دوار ايت  عنوان املقر االوتماعي 
 - علي امحند أكفاي لوداية مراكش 

40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة رواء بن أبا : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رواء بن أبا عنوانه)ا) دوار 
مراكش  الوداية  أكفاي  لغطيطيس 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة رواء بن أبا عنوانه)ا) دوار 
مراكش  الوداية  أكفاي  لغطيطيس 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-
336I

مستامنة شامة

TERRASA BOCACION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
TERRASA BOCACION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 57 محمد 
الخامس اركمان الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59(0(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 08 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

»57 محمد الخامس اركمان الناظور 
- 62000 الناظور املغرب» إج  »طريق 
 - الناظور  بوغافر  بني  الرئيسية 

62000 الناظور املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 4269.
337I

مستامنة شامة

TERRASA BOCACION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
TERRASA BOCACION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي طريق 
الرئيسية بني بوغافر الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59(0(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 غشت   08 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
منعش عقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 4269.
338I

مستامنة شامة

TRANSANISSITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

TRANSANISSITO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

طارفايا رقم 58 حي شعالة الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22529
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ   TRANSANISSITO
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
حي   58 اإلوتماعي شارع طارفايا رقم 
الناظور   62000  - الناظور  شعالة 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - 58 حي شعالة الناظور  طرفايا رقم 

62000 الناظور املغرب. 
و عين:

و  رحو  السالم  عبد  السيد)ة) 
 606 رقم  املدني  الحي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 الناظور 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 29 يوليوز 

2022 تحت رقم 4252.
339I

ste controle balance sarl

SERVICE ALMENBHI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
SERVICE ALMENBHI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 475 

حي الحميديين ب م ع - 50000 

مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5297(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2025 أكتوبر   04 في  املؤرخ 

شركة   SERVICE ALMENBHI حل 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

475 حي الحميديين ب م ع - 50000 

مكناس املغرب نتيجة لعجز ماجي.

و عين:

السيد)ة) توفيق زويني و عنوانه)ا) 

 475 رقم  ع  م  ب  الحميديين  حي 

)ة)  50000 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

رقم  وفي   2022 أكتوبر   20 بتاريخ 

475 حي الحميديين ب م ع - 50000 

مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   25 التجارية بمكناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 2)50.

340I

AFTISSE CONSEIL

RABIHA ATLAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

RABIHA ATLAS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
موالي الحسن ااول عمارة سيبام 

بلوك س الطابق 4 رقم 50 - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
529787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RABIHA ATLAS
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتووات الصناعة التقليدية
االستي3اد والتصدير.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
سيبام  عمارة  ااول  الحسن  موالي 
بلوك س الطابق 4 رقم 50 - 40000 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
500 حصة   : السيدة زازور رابحة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زازور رابحة عنوانه)ا) دوار 
 000 ايت تعرابت ام الربيع الحمام 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة زازور رابحة عنوانه)ا) دوار 
 000 ايت تعرابت ام الربيع الحمام 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   57 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم -.
341I

مستامنة شامة

FRANKFURTER AKADEMIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
الطابق   542 رقم  املسي3ة  شارع 
االول الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
 ،62000 الناظور،  االول  الطابق 

الناظور املغرب
 FRANKFURTER AKADEMIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
شارع  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
تطوان رقم 58 الطابق االول الناظور 

- 62000 الناظور املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24795
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRANKFURTER AKADEMIE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكوين و اللغات
دروس الدعم.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
تطوان رقم 58 الطابق االول الناظور 

- 62000 الناظور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الكريم السقاجي : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد الفاري ياسين : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 : السقاجي  الكريم  عبد  السيد 

50000 بقيمة 500 درهم.
 50000  : ياسين  الفاري  السيد 

بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السقاجي  الكريم  عبد  السيد 

سيدال  بني  بروال  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  ياسين  الفاري  السيد 

املانيا 50555 املانيا املانيا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الكريم  عبد  السقاجي  السيد 

سيدال  بني  بروال  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4507.

342I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبي3 قضائي في 

املحاسبة عل  الصعيد الوطني

معصرة جبال الزيتون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 

خبي3 قضائي في املحاسبة عل  

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخ0زة روزاجي بجانب 

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

0000)، فاس املغرب

معصرة وبال الزيتون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم227 

قبو تجزئة ملياء بن شقرون بن سودة 

فاس - 0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   55

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : معصرة 

وبال الزيتون.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املستمر  العصر  بعملية  الزيت 

،إستي3اد وبائع الجملة.
رقم227   : عنوان املقر االوتماعي 
قبو تجزئة ملياء بن شقرون بن سودة 

فاس - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد أمين الكحاك : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيدة سمية سبار : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 7 السيد أمين الكحاك عنوانه)ا) 
تجزئة املكتب الوطني للسياحة تازة 

5000) تازة املغرب.
عنوانه)ا)  سبار  سمية  السيدة 
الحاج  عمارة  املنصورالذهبي  شارع 
بلقصي3ي   56550 بلقصي3ي  الكبي3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 7 عنوانه)ا)  زغار  حنان  السيدة 
تجزئة املكتب الوطني للسياحة تازة 

5000) تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4447.
343I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 CONTROLE TECHNIQUE
BENGUERIR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب

 CONTROLE TECHNIQUE
BENGUERIR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي السعادة 
وماعة ال30يكيين اليوسفية 550)4 

بن ورير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONTROLE TECHNIQUE

.BENGUERIR
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفحص التقني للعربات.
السعادة   : عنوان املقر االوتماعي 
 4(550 وماعة ال30يكيين اليوسفية 

بن ورير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد الكبي3 فتوح : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكبي3 فتوح عنوانه)ا) الحي 
 06 رقم  زنقة موالي رشيد  الحسني 

00)46 اليوسفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد الكبي3 فتوح عنوانه)ا) الحي 
 06 رقم  زنقة موالي رشيد  الحسني 

00)46 اليوسفية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  ورير  بابن  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 85).
344I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TOURTRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
TOURTRA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 
06 عمارة 85 الحي الحسني منطقة 
االنشطة االقتصادية - 00)46 

اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(55(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURTRA
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء
ااشغال املدنية والبناء

التجارة.
عنوان املقر االوتماعي : شقة رقم 
الحي الحسني منطقة   85 عمارة   06
 46(00  - االقتصادية  االنشطة 

اليوسفية املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الفاتحي  العربي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفاتحي عنوانه)ا)  العربي  السيد 

 55( رقم  النصر  ودادية  تجزئة 

28850 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الفاتحي عنوانه)ا)  العربي  السيد 

 55( رقم  النصر  ودادية  تجزئة 

28850 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باليوسفية بتاريخ 04 نون30 

2022 تحت رقم 282.

345I

ZS AUDIT & CONSULTING

BENSON SHOES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ZS AUDIT & CONSULTING

 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE

 PROVINS N° 33 3EME ETAGE

 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

BENSON SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 22 شارع 

لو كاتليت - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.89057

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 55 ف30اير 2022 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

الكائن  و   BENSON SHOES FES

العقاد  محمود  شارع   2( بالعنوان 

فاس املغرب و املسي3 من   (0000  -

طرف السيد)ة) بنعمور محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4569.

346I
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SELECT CONSEIL

INOVPA 
إعالن متعدد القرارات

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عمارة425 الطابق 
الرابع رقم56 ، 60)20، البيضاء 

املغرب
 INOVPA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 
48 زاوية س عكاشة عين السبع 
الدارالبيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4((70(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 ماي   58 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

توسيع نشاط الشركة 
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: رفع من راسمال الشركة مبلغ 
اج   لتحويله  درهم   900.000 قدره 

5.000.000درهم
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

مالئمة النظام االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :02 رقم  بند 
مايلي: توسيع نشاط الشركة باضافة 
تجارة ,االست3اد و التصدير و التصنيع 
الصناعي للمعدات و املواد , و السيما 
قطع غيار غرف الت30يد و معدات و 
مركبات النقل و لوازم املواد الطبية 

عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: رفع راسمال الشركة مبلغ قدره 
درهم بادماج احتياطي او   900.000
ارباح او عالوات اصدار في راس املال 

لتحويله اج  5.000.000 درهم 
بند رقم -: الذي ينص عل  مايلي: 

مالئمة النظام االسا�سي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845527.
347I

ARDCE SARL AU

MJES CONSULTING SARL 
إعالن متعدد القرارات

ARDCE SARL AU

 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MJES CONSULTING SARL 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 46 شارع 

الزرقطوني - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4(550(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

وفاء  السيدة   :  : حصص  تفويت 

السيد  اج   حصة   50 باعت  موووم 

أيوب الصحراوي 

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 MJES اج   االسم  تغيي3  مايلي: 

CONSULTING SARL

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

اج   للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

MJES CONSULTING SARL

عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مال  لرأس  الجديد  التوزيع  مايلي: 

 50 موووم:  السيدة وفاء   - الشركة: 

حصة - السيد أيوب الصحراوي: 50 

حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840094.

348I

RA CONSULTING

 STE TERRITOIRE
D›AMANDES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي3 وديد للشركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 STE TERRITOIRE D›AMANDES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 37B وعنوان مقرها اإلوتماعي

 RIYAD AZZAITOUNE RTE AIN
.CHKEF - 30000 FES MAROC

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(429
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تعيين  09 شتن30  املؤرخ في 
 EL السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 
 MADKOURI ABDELOUAHAB

كمسي3 وحيد
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   59 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )82).
349I

EXPERAMA

EPEGA PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

EXPERAMA
) زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 
545 إقامة كنزة الطابق االول -الدار 
البيضاء- ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب
EPEGA PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 28 شارع 
الجبش امللكي الطابق الثالث الرقم 
29 -الدار البيضاء- - 70)20 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.529559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطابق  امللكي  الجبش  شارع   28«
 - البيضاء-  -الدار   29 الرقم  الثالث 
إج   املغرب»  البيضاء  الدار   20(70
الطابق  امللكي  الجبش  شارع   65«
 - البيضاء-  -الدار   5( السابع الرقم 

70)20 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845999.
350I

moorish co

WARDACHI TRAITEUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
WARDACHI TRAITEUR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 65 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 رقم 85 الدار البيضاء 
الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WARDACHI TRAITEUR
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  ااحداث-متعهد-مطعم-توزيع 

الغذائية-الحلويات-مخ0ز.
65 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
البيضاء  الدار   85 رقم   2 الطابق 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : وارد�سي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وارد�سي  خالد  السيد 
 527 6 عمارة  تجزئة الفردوس م س 
 20000 البيضاء  االفة   55 شقة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وارد�سي  خالد  السيد 
 527 6 عمارة  تجزئة الفردوس م س 
 20000 البيضاء  االفة   55 شقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844908.
351I

BURO INVEST

VIVOTEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 2(
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC
VIVOTEC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 72 
بلوك 0 تجزئة الجماعة الحضرية 

مازوال - 20220 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(59665
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  08 شتن30  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   VIVOTEC الوحيد  الشريك 
رأسمالها 50.000.000 درهم وعنوان 
 0 بلوك   72 رقم  اإلوتماعي  مقرها 
 - مازوال  الحضرية  الجماعة  تجزئة 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20220
الشركة  عل   املتوالية  الخسائر   : ل 

وتأكد عجزها عن االستمرار.
 72 و حدد مقر التصفية ب رقم 
الحضرية  الجماعة  تجزئة   0 بلوك 
الدارالبيضاء   20220  - مازوال 

املغرب. 
و عين:

و  الحواتي  املصطفى  السيد)ة) 
بلوك  تدارت  املجد  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000  50 رقم   (5

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842028.
352I

AGENCE ALJARROUDI

 Société dadda D›ORIENTAL
SARL a.u

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGENCE ALJARROUDI
شارع الحسن االول رقم 45 الناظور 

، 62000، الناظور املغرب
 Société dadda D›ORIENTAL
SARL a.u شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

عاريض مجموعة 05 شارع تاويمة 
رقم 504 الطابق االول الناظور - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.dadda D’ORIENTAL SARL a.u
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  للبضائع  والدوجي  املحلي 

الغي3
املصحوبة  غي3  اامتعة  نقل   -

بذويهم نيابة عن الغي3
- استي3اد وتصدير.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
تاويمة  شارع   05 مجموعة  عاريض 
 - الناظور  االول  الطابق   504 رقم 

62000 الناظور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
5.000 حصة   : السيد سمي3 دادة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
بقيمة   5000  : السيد سمي3 دادة 

500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  دادة  سمي3  السيد 
 62000 الناظور  ازغنغان  امشروبا 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  دادة  سمي3  السيد 

 62000 الناظور  ازغنغان  امشروبا 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4705.

353I

كاليماينت شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك واحد

يونفرسال طاست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كاليماينت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك واحد
رقم 50 فضاء رياض فاس شارع 

اللة عيشة الطابق الرابع املكتب 25 

فاس ، 0000)، فاس املغرب

يونفرسال طاست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي عمارة بن 

مو�سى الغواش الطابق الثاني فاس - 

0000) فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.674((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

دوف  ساشا  )ة)  السيد  تفويت 

من  اوتماعية  حصة   450 كالفون 

)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

 57 بتاريخ  كوهن  هي3في  لودوفتش 

أكتوبر 2022.

دوف  ساشا  )ة)  السيد  تفويت 

من  اوتماعية  حصة   50 كالفون 

)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

أكتوبر   57 بتاريخ  بنطاهر  محمد 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   08 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6028.

354I
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CENTRE AFFAIRE FDALA

كرو حميد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTING
 DERB CHABAB C 27(

 MOHAMMEDIA، 20880،
MOHAMMEDIA MAROC

كرو حميد شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

االمل رقم 550 املحمدية 20800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5577

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كرو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

حميد.
تغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة.
عنوان املقر االوتماعي : حي االمل 
رقم 550 املحمدية 20800 املحمدية 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد قارة حميد : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قارة حميد عنوانه)ا) اقامة 
املحمدية   20800 بالحاج بني يخلف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد قارة حميد عنوانه)ا) اقامة 

املحمدية   20800 بالحاج بني يخلف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 5765.

355I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

H& S ALUMINIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

H& S ALUMINIUM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

واد املخازن رقم 45 القصر الكبي3 - 

92550 القصر الكبي3 املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7595

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

القصر   45 »تجزئة واد املخازن رقم 

الكبي3  القصر   92550  - الكبي3 

 5 »حي املنزه اقامة علي  إج   املغرب» 

 92000  - العرائش  االر�سي  الطابق 

العرائش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم )555.

356I

BURO INVEST

 SOCIETE D’EQUIPEMENT
 ET D’INSTALLATION

AITOURAB SEIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 2(
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC

 SOCIETE D’EQUIPEMENT ET
 D’INSTALLATION AITOURAB
SEIA شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي )2 شارع 
عقبة ابن نافع الحي املحمدي - 
20570 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.429(85
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2022 غشت   52 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 SOCIETE D’EQUIPEMENT ET
 D’INSTALLATION AITOURAB
 50.000.000 رأسمالها  مبلغ   SEIA
 2( اإلوتماعي  درهم وعنوان مقرها 
شارع عقبة ابن نافع الحي املحمدي 
- 20570 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 
الشركة  عل   املتوالية  الخسائر   : ل 

وتأكد عجزها عن االستمرار.
و حدد مقر التصفية ب )2 شارع 
 - املحمدي  الحي  نافع  ابن  عقبة 

20570 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  وعراب  ايت  هشام  السيد)ة) 
رقم   56 حي املدرسة زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  الدارالبيضاء   20000 ح م   4

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 9498)8.
357I

MOORISH

ZIDANE INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
9) شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 ZIDANE INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 65 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني - 20090 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56056(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZIDANE INTERNATIONAL
غرض الشركة بإيجاز : التوظيف

مركز االتصال.
65 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 
الثاني - 20090 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   50  : السيد محمد زيدان 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 50  : ثابث  أبو  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيدان  محمد  السيد 
 45 رقم   44 زنقة  السبيل  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

السيدة شيماء أبو ثابث عنوانه)ا) 
 45 رقم   44 زنقة  السبيل  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  زيدان  محمد  السيد 
 45 رقم   44 زنقة  السبيل  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب

السيدة شيماء أبو ثابث عنوانه)ا) 
 45 رقم   44 زنقة  السبيل  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 758)84.

358I

SELECT CONSEIL

EVOLVE EDUCATIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

SELECT CONSEIL

شارع عبد املومن عمارة425 الطابق 

الرابع رقم56 ، 60)20، البيضاء 

املغرب

EVOLVE EDUCATIVE »شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: 5/ 5 ممر 

des treuilles عين السبع الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.555(25

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 LES LIONCEAUX

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845574.
359I

MARCHICA CONSEIL

BATI PLUS TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 5، شقة 

5، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

BATI PLUS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 580 شارع 
املسي3ة الطابق الثاني الشقة رقم ) 
الناظور - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2476(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLUS TRAVAUX
5. مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال البناء.
2. نقل البضائع لحساب الغي3.

). التصدير و االستي3اد..
عنوان املقر االوتماعي : 580 شارع 
 ( املسي3ة الطابق الثاني الشقة رقم 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : بنشريف  محمد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بنشريف عنوانه)ا) 
الناظور   208 رقم  براقة  اعودا  حي 

62020 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد بنشريف عنوانه)ا) 
الناظور   208 رقم  براقة  اعودا  حي 

62020 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4657.
360I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE SADABER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
505 زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

00))6، بركان املغرب
STE SADABER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : )5 بلوك 
املجد حي سيدي سليمان بركان - 

00))6 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.649(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
STE SADABER شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
)5 بلوك املجد حي  مقرها اإلوتماعي 
سيدي سليمان بركان - 00))6 بركان 

املغرب نتيجة لعدم نجاح املشروع.
و عين:

و  الداودي  الحسين  السيد)ة) 
)5 بلوك املجد حي سيدي  عنوانه)ا) 
00))6 بركان املغرب  سليمان بركان 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بلوك   5( وفي   2022 نون30   0( بتاريخ 
 - بركان  سليمان  سيدي  حي  املجد 

00))6 بركان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 593/2022.
361I

LIVRE COMPTA

AYRA LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIVRE COMPTA
الحي اإلداري شارع الفييط رقم 52 ، 

90000، طنجة املغرب
AYRA LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 7 شارع 

الحريري اقامة وميلة الطابق 
السابع رقم 58 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559567
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 يونيو   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AYRA : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LOGISTICS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع املحلية والدولية.
شارع   7  : عنوان املقر االوتماعي 
الحريري اقامة وميلة الطابق السابع 

رقم 58 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : رشيدة  ابركان  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
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حصة   500  : عدو  ايمن  السيد 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ابركان رشيدة عنوانه)ا)  السيدة 
حي  الغوغي  السعادة  مجمع   57
الجزائري فيال رقم 57 90000 طنجة 

املغرب.
حي  عنوانه)ا)  عدو  ايمن  السيد 
الجزائري اقامة فلوريس 50 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
ابركان رشيدة عنوانه)ا)  السيدة 
مجمع السعادة الغوغي حي الجزائري 

فيال رقم 57 90000 طنجة املغرب
حي  عنوانه)ا)  عدو  ايمن  السيد 
 90000 فلوريس  اقامة  الجزائري 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2025 تحت رقم 245492.
362I

مكتب املحاسبة

GISNAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 25 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب
GISNAD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

عزوزات اوالد ستوت زايو - 62900 
الناظور املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20927
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  0) شتن30  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

العمراني محمد كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4740.

363I

مكتب املحاسبة

GISNAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 25 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب

GISNAD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

ازوزات اوالد ستوت زايو - 62900 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

كرام  اسيا  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

العمراني بتاريخ 0) شتن30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4740.

364I

مكتب املحاسبة

ZAKIA AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 25 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب

ZAKIA AUTO ECOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
بويلغمان شارع الحسن الثاني 

العروي - 62550 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(47(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   26 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) زكية الصديقي 
أصل  من  اوتماعية  حصة   250
500 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

لخليفي بتاريخ 0) شتن30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 9)47.
365I

CABINET KHACHIM

HIPOPY SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
HIPOPY SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 48 زاوية 
زنقة إشبيلية و محمد القري إقامة 
مها عمارة ب متجر رقم 2 - 54000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIPOPY SHOP
-البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحيوانات  لألغذية  بالتقسيط 

االيفة
الحيوانات  مستلزمات  -بيع 

االيفة

بالحيوانات  العناية  -خدمة 
االيفة.

48 زاوية   : عنوان املقر االوتماعي 
زنقة إشبيلية و محمد القري إقامة 
 54000  -  2 مها عمارة ب متجر رقم 

القنيطرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 950  : النجاعي  صفاء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
50 حصة   : السيد عمر العثماني 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صفاء النجاعي عنوانه)ا) 
اإلداري  الحي  البلدي  التقني  املركز 

54000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  العثماني  عمر  السيد 
القنيطرة   54000 الطيبية   54( رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة صفاء النجاعي عنوانه)ا) 
اإلداري  الحي  البلدي  التقني  املركز 

54000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 07 نون30 

2022 تحت رقم 588)9.
366I

FOUZMEDIA

FIRME AU RENDEZ VOUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 FIRME AU RENDEZ VOUS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 668 
الزنقة ) لي3اك الساكنية - 54000 

القنيطرة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49(95
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن30   26 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 FIRME AU الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   RENDEZ VOUS
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي الرقم 668 الزنقة ) لي3اك 
الساكنية - 54000 القنيطرة املغرب 

نتيجة ل : حل الشركة.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الساكنية  لي3اك   ( الزنقة   668

54000 القنيطرة املغرب. 
و عين:

زويتة  رباب  حسنية  السيد)ة) 
فرنسا   --  -- عنوانه)ا)  و  الهندي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 07 نون30 

2022 تحت رقم 595)9.

367I

FOUZMEDIA

RAIHANA SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
RAIHANA SAKANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
5 عمارة 9) بلوك س املغرب العربي 
الطابق اار�سي - 54000 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  09 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
RAIHANA SAKANE مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 (9 عمارة   5 رقم  محل  اإلوتماعي 
الطابق  العربي  املغرب  س  بلوك 
املغرب  القنيطرة   54000  - اار�سي 

نتيجة ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب محل رقم 
بلوك س املغرب العربي   (9 5 عمارة 
القنيطرة   54000  - اار�سي  الطابق 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد عون و عنوانه)ا) 
س  بلوك   (9 عمارة   5 رقم  محل 
اار�سي  الطابق  العربي  املغرب 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   54000

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 07 نون30 

2022 تحت رقم 594)9.

368I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

SIETC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب

SIETC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 
) بالطابق الثاني العمارة رقم ) 

شارع محمد الخامس حي الحسني - 
00))6 بركان املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 ف30اير 2025 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
بالطابق الثاني العمارة   ( »شقة رقم 
حي  الخامس  محمد  شارع   ( رقم 
إج   00))6 بركان املغرب»   - الحسني 
»زاوية زنقة النجاح و زنقة ابن عبيدة 
بنو الجراح رقم 2) حي السالم تجزئة 

الفتح - 00))6 بركان املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 429/2022.

369I

CABINET COMPTABLE SAKHI

A1NETTOYAGE
شركة التضامن

تحويل املقر االوتماعي للشركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
A1NETTOYAGE شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلوتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق ااول الشقة 

) - 20490 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(90549

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطابق  السلطان  مرس  شارع   26«
الدار   20490  -  ( الشقة  ااول 
البيضاء املغرب» إج  »حي موالي عبد 
هللا زنقة 596 رقم 57 الطابق السفلي 
الدار البيضاء   20480  - عين الشق 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7)8444.

370I

مستامنة شامة

 RIFYANA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 RIFYANA DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

العمران رقم 2287 سلوان الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58675
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  05 شتن30  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 RIFYANA DE الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ   CONSTRUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي تجزئة العمران رقم 2287 
الناظور   62000  - الناظور  سلوان 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العمران رقم 2287 سلوان الناظور - 

62000 الناظور املغرب. 
و عين:

و  امكرود  الطيب  السيد)ة) 
25شارع بوا�سي دونكالس  عنوانه)ا) 
املعاريف   5 الشقة  الثاني  الطابق 
الدارالبيضاء 20000 الناظور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4508.
371I
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MARGEST SARL AU

دار فاطمة تمازوزت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
دار فاطمة تمازوزت شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

تلكافت الحوز تمازوزت مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(0555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دار   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فاطمة تمازوزت.
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  تمازوزت  الحوز  تلكافت 

40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : هشام  كويديش  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كويديش هشام عنوانه)ا) 
رياض   262 رقم  امتداد   2 االزدهار 
مراكش   40000 مراكش  السالم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  فاطمة  بشري  السيدة 
رقم   160/159 عمارة  اكيدر  تجزئة 
مراكش  الفا�سي  عالل  شارع   22

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )54529.
372I

مستامنة شامة

 RIFYANA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 RIFYANA DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : تجزئة 

العمران رقم 2287 سلوان الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58675
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  59 شتن30  املؤرخ في 
 RIFYANA DE CONSTRUCTION
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي تجزئة العمران رقم 2287 
الناظور   62000  - الناظور  سلوان 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
و عين:

و  امكرود  الطيب  السيد)ة) 
شارع بو�سي دونكالس   25 عنوانه)ا) 
الطابق الثاني الشقة رقم 5 املعاريف 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 شتن30   59 بتاريخ 
العمران رقم 2287 سلوان الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 409.
373I

مستامنة شامة

TRANSANISSITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
TRANSANISSITO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : شارع 

طرفايا رقم 58 حي شعالة الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22529
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  56 شتن30  املؤرخ في 
ذات  شركة   TRANSANISSITO
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
حي   58 اإلوتماعي شارع طرفايا رقم 
الناظور   62000  - الناظور  شعالة 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
و عين:

و  رحو  السالم  عبد  السيد)ة) 
 606 رقم  املدني  الحي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 الناظور 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2022 غشت   56 بتاريخ 
 - 58 حي شعالة الناظور  طرفايا رقم 

62000 الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 55 شتن30 

2022 تحت رقم 82)4.
374I

مستامنة شامة

AAH IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

AAH IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي السالم 

العروي الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59795

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   58 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 AAH IMPORT الوحيد  الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ   EXPORT

اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

 62000  - الناظور  العروي  السالم 

ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

القطاع.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 62000  - الناظور  العروي  السالم 

الناظور املغرب. 

و عين:

عزيز اشن و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

الناظور  الناظور  العروي  املطار  حي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 4059.

375I



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022)الجريدة الرسمية   22228

مستامنة شامة

AAH IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مستامنة شامة

شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

AAH IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي 

السالم العروي الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59795

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

شركة   AAH IMPORT EXPORT

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

 62000  - الناظور  العروي  السالم 

الناظور املغرب نتيجة الزمة القطاع.

و عين:

عزيز اشن و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

الناظور   62000 املطارالعروي  حي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 25 ماي 2022 وفي حي السالم 

الناظور   62000  - الناظور  العروي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 4227.

376I

zagora consulting sarl

ITRAN TAGOUNITE

شركة التضامن

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم559 شارع محمد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب

ITRAN TAGOUNITE شركة 

التضامن)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي االمل 

تاكونيت زاكورة - 47552 زاكورة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2020 ف30اير   25 في  املؤرخ 

 ITRAN التضامن  شركة  حل 

رأسمالها  مبلغ   TAGOUNITE

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

اإلوتماعي حي االمل تاكونيت زاكورة 

 : زاكورة املغرب نتيجة ل   47552  -

الحل املبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي االمل 

زاكورة   47552  - زاكورة  تاكونيت 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) مبارك حسو و عنوانه)ا) 

دوار تفراوت تاكونيت زاكورة 47552 

زاكورة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   09 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2020 تحت رقم 452.

377I

PREMIUM FINANCE

TIMEZGADIOUINE GAZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE SGT
 LEVET ET FERKLE MARRAKECH.
، 40000، MARRAKECH MAROC

 TIMEZGADIOUINE GAZ
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
دوار  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 45050  - تمزكدوين  وماعة  و 

امنتانوت املغرب
مسؤلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIMEZGADIOUINE GAZ
غرض الشركة بإيجاز : -تاور الغاز 

املضغوط
-نقل البضائع لحساب الغي3.

دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 45050  - تمزكدوين  وماعة  و 

امنتانوت املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : بسكري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بسكري  احمد  السيد 

 45050 تمزكدوين  وماعة  و  دوار 

امنتانوت املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بسكري  احمد  السيد 

 45050 تمزكدوين  وماعة  و  دوار 

امنتانوت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 636/2022.

378I

STE AGEFICO SARL

DAR EL MANDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

52 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

DAR EL MANDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

محمد السادس اقامة املحيط 

الطابق اار�سي - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.82579

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اوتماعية  حصة   500 العتيبي 

أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

 25 بتاريخ  البوزيدي أحمد  بوغاللة 

أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   04 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )25959.

379I
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مستامنة شامة

SCI RIF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

SCI RIF شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار اعكاوا 

بني شيكر الناظور - 62000 الناظو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59505

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

مبلغ   SCI RIF ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

بني  اعكاوا  دوار  اإلوتماعي  مقرها 

الناظو   62000  - الناظور  شيكر 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 62000  - اعكاون بني شيكر الناظور 

الناظور املغرب. 

و عين:

و  بورقديد  ناودي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار تيزة بني شيكر الناظور 

62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 4060.

380I

مستامنة شامة

SCI RIF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مستامنة شامة

شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

SCI RIF شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : دوار 

اعكاوا بني شيكار الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59505

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  )0 غشت  املؤرخ في 

SCI RIF شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

شيكار  بني  اعكاوا  دوار  اإلوتماعي 

املغرب  الناظور   62000  - الناظور 

نتيجة الزمة القطاع.

و عين:

و  بورقديد  ناودي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار تيزة بني شيكر الناظور 

62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

دوار  وفي   2022 غشت   0( بتاريخ 

 62000  - اعكاوا بني شيكار الناظور 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 4229.

381I

cabinet AMSN

NUANCE BEAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

NUANCE BEAUTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
إسماعلية 2 إقامة خولة 2 متجر5 

و2 املدينة الجديدة مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5764(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   5(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NUANCE BEAUTE
غرض الشركة بإيجاز : الحالقة 

ااحداث
تجارة.

زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
متجر5   2 إقامة خولة   2 إسماعلية 
و2 املدينة الجديدة مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
السيد العلمي محمد : 550 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   490  : السيدة هد  عزي 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  العلمي  السيد 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  عزي  هد   السيدة 
مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  كريمة  العلمي  السيدة 
فاس ))00) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4585.
382I

 إئتماني البدر

فلش تور
إعالن متعدد القرارات

إئتماني البدر
شارع املقاومة عمارة أكايمدن حرف 
أ 5 شقة 54 مراكش ، 400000، 

مراكش املغرب
فلش تور »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: حي 
أساحل تمركت أورير - 80752 

أكدير اململكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(7(75

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

بيع ااسهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

إدماج الشريك الجديد
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين مدير وديد
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

التعديل النسبي لعقد التأسيس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بمبلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 
ألف  )مائة  درهم   500.000.00
 5000 إج   وتنقسم   ، نقًدا   ، درهم) 
سهم بقيمة 500.00 درهم لكل سهم 
بها  ومكتتب   ، بالكامل  مدفوعة   ،
للسيد.  الوحيد  للمساهم  بالكامل 

امزيلن محمد)الباقي بدون تغي3)
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عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 

أو  واحد  مدير  الشركة  يدير  مايلي: 

أو  الشركاء  بين  من  مأخوذ  أكث3, 

السيد  الشركة:  يدير  خاروهم.  من 

أمزيلن محمد كمدير واحيد لفت3ة غي3 

محدودة.)الباقي بدون تغي3)

عل   ينص  الذي   :57 رقم  بند 

وميع ااعمال وااللتزامات   .5 مايلي: 

قبل  من  موقعة  بالشركة  املتعلقة 

يتم  لم  ما  محمد  أمزيلن  السيد 

آخر.  وكيل  أي  إج   خاص  تفويض 

يتعلق  فيما   ، ذلك  عل   عالوة   .2

الشركة  تلتزم   ، املالية  باملؤسسات 

بتوقيع السيد إمزلين محمد فقط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 4522.

383I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ELIDIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

ELIDIS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي طنجة ، 

200 ، طابق وجي العهد 2 رقم 08 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4822(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2050 دون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.ELIDIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

تمثيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املنتجات االستهالكية

نضيف  أن  الضروري  من  التي 

إليها:

استي3اد ، تصدير ، إنشاء ، حيازة 

، تأوي3 ، تأوي3 وإدارة وميع ااعمال 

تشغيل   ، تركيب   ، تأوي3   ، التجارية 

وميع املؤسسات والشركات واملصانع 

والورش املتعلقة بشكل مباشر أو غي3 

مباشر بغرض الشركة.

أخذ أو حيازة أو استخدام أو نقل 

االخت3اع  وبراءات  العمليات  وميع 

املتعلقة بهذه اانشطة.

 ، طنجة   : عنوان املقر االوتماعي 

 -  08 رقم   2 طابق وجي العهد   ،  200

90000 طنجة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 -

 500  : محمد  اإلدري�سي  السيد 

بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اإلدري�سي محمد عنوانه)ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد اإلدري�سي محمد عنوانه)ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   20 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2050 تحت رقم 04)4.

384I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 CONFECTION
MEDITERANEE
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 CONFECTION MEDITERANEE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: طنجة 

املنطقة الصناعية املجد قطعة 804 
- 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47085

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 58 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
قام السيد عز الدين الكاتي ببيع 200 
)مائتي) سهم والسيدة فاطمة الكاتي 
وستون)  وسبعة  )مائة   567 تبيع 
بن  الزهراء  فاطمة  والسيدة   

ً
سهما

وستون)  وستة  )مائة   566 يرماك 
 567 الكاتي  محمد  والسيد   

ً
سهما

والنقل   
ً
سهما )مائة وسبعة وستون) 

بمووب الضمانات القانونية واامر 
سبعمائة  وملكية   ، العادية  الواقع 
وليم  السيد  لصالح  سهم   (700(

أمزيل.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
كشريك  أمزيل  وليم  السيد  قبول 
السيد  املدير  استقالة  قبول  وديد. 

عز الدين الكاتي. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :7-6 رقم  بند 
مايلي: السيد وليم أمزيل 700 حصة 
الكاتي  الدين  عز  السيد  اوتماعية 

00) حصة اوتماعية 
عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 
مايلي: تعيين مدير وديد السيد وليم 

أمزيل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258794.
385I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

AFRAE-SECU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

0000)، فاس املغرب
AFRAE-SECU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار أوالد 

اخليفة السجع، عين الشقف - 
6522) فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.425(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
العابدي  عمر  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   200 العلوي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   200 أصل 
أكتوبر   57 بتاريخ  كريم  مصطفى 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6)46.
386I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

STE ATLANTIC BRIECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
STE ATLANTIC BRIECH شركة 



22231 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي طنجة 47 
شارع الحسن الثاني طابق 2 رقم 5. - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(20(5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATLANTIC BRIECH
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة بااصالة عن نفسها أو نيابة 
مشغل محطة الخدمة   - عن الغي3: 
 ، كافيت3يا   ، مطعم   - الوقود).  )بيع 
سوبر ماركت صغي3 - فندق - صيانة 
تشغيل   - املركبات  أنواع  وميع 
- بشكل عام ، وميع  ألعاب ااطفال 
أو  التجارية  أو  الصناعية  العمليات 
املالية أو املنقولة أو العقارية املرتبطة 
بشكل مباشر أو غي3 مباشر باانشطة 
املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن 

تروج لها تنمية املجتمع.
عنوان املقر االوتماعي : طنجة 47 
شارع الحسن الثاني طابق 2 رقم 5. - 

90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : محمد  مساعد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  مساعد  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  مساعد  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259265.

387I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CLEMENCE SERVICE
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

CLEMENCE SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: طنجة 

، الزموري 2 ، إقامة أ 5 ، الطابق 

الثاني رقم )9 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 07 

نون30 2022.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

رشيد  الكريستي  أحالوش  السيد 

من  سهم)  )مائة   500 عن  يتنازل 

الضمانات  والنقل بمووب  اإلوماجي 

لصالح  والقانون  للواقع  العادية 

السيد بورس عبد الرافيع.

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

قبول استقالة املدير السيد أحلوش 

الكريستي رشيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: السيد بورس عبد الرافيع 500 

حصة إوتماعية

عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 

مايلي: تعيين الشريك اإلداري الجديد 

السيد بورس عبد الرافيع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )25922.
388I

PREMIUM FINANCE

ANMOUGAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ANMOUGAR TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي دوار 
املرابطين وماعة مزوضة الطريق 

الجهوية رقم 252 - 45050 شيشاوة 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   04 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
تاور الغاز املضغوط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 52 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 
أكتوبر 2022 تحت رقم 336/2022.

389I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

EL JADARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق ال30يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

EL JADARA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
الوكالة 5 بلوك و رقم 49 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2059 أكتوبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JADARA
أعمال   •  : غرض الشركة بإيجاز 

التشييد والبناء املتنوعة.
• أعمال الخرسانة الروتينية.

الصرف  أشغال الطرق العامة:   •
 ، الحفر  أعمال   ، الطرق   ، الصحي 

مقاول أعمال إنشائية.
الطاقة  املتجددة:  الطاقة   •

الشمسية ، طاقة الرياح.
• التدقيق وكفاءة الطاقة.

التكييف  دراسة وبيع وتركيب:   •
والتهوية واستخراج الدخان والتدفئة 
وعقد  الصناعية  وال30ودة  املركزية 

الحماية من الحرائق والصيانة.
وهد   ، عاجي  وهد  الكهرباء:   •

متوسط   ، وهد منخفض.
• السباكة.

• طالء.
تكنولوويا  وبرمجة  ت  معدا  •

املعلومات.
• الشبكات واالتصاالت.

• الحدائق.
• التنظيف.

• نقل اافراد والبضائع.
• الفنادق واملطاعم والسياحة.

• تجارة استي3اد ااوهزة..
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   49 بلوك و رقم   5 لة  الوكا

70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 500.000 مال الشركة:  مبلغ رأس
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد حمادي االدري�سي 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

االدري�سي  مادي  ح السيد 
منطقة  رشيد  موالي  حي  ا)  عنوانه)
العيون   70000 العيون  الفيالت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ماء  ااس  

ومواطن مسي3ي الشركة:
االدري�سي  حمادي  د  السي
منطقة  رشيد  موالي  حي  نه)ا)  عنوا
العيون   70000 العيون  الت  الفي

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 54 أكتوبر 

2059 تحت رقم 5065/2019.
390I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

TRANS BARTAGH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

0000)، فاس املغرب
TRANS BARTAGH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 52 شارع 
أم الربيع ، الدكارات - 0000) فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   04 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   TRANS BARTAGH
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 ، الربيع  أم  شارع   52 اإلوتماعي 
املغرب  فاس   (0000  - الدكارات 

نتيجة ل : التوقف عن العمل نتيجة 
العمل،  سوق  إيجاد  في  صعوبات 
يواوهها  التي  الصعوبات  وكذلك 

قطاع النقل الطرقي.
و حدد مقر التصفية ب 52 شارع 
0000) فاس   - الدكارات   ، أم الربيع 

املغرب. 
و عين:

و  برشييشو  عمر  السيد)ة) 
الدكارات  زينب  حي   75 عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   (0000

للشركة.
و  تغبلوت  محمد  السيد)ة) 
الجيني  حي   24 رقم  زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   (0000 الدكارات 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4628.
391I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

اوبتيك تيغسالين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME ETAGE N°10 BENI

 MELLAL ، 20300، BENI MELLAL
MAROC

اوبتيك تيغسالين شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

محمد الخامس حي املسي3ة 
تيغسالين - )5400 تيغسالين 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

46(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اوبتيك 

تيغسالين.
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

لوازم النظارات.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
محمد الخامس حي املسي3ة تيغسالين 

- )5400 تيغسالين املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 60.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 600  : حليمة  سليماني  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سليماني حليمة عنوانه)ا) 
رقم75   9 بحي الزاوية القديمة زنقة 
الشيخ  زاوية   2(700 الشيخ  زاوية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة سليماني حليمة عنوانه)ا) 
رقم75   9 بحي الزاوية القديمة زنقة 
الشيخ  زاوية   2(700 الشيخ  زاوية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 488.
392I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

NAIRES IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 
املغرب

NAIRES IMPORT EXPORT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

تاوريرت بوستة سلوان الناظور 
الناظور 62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56549
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 نون30   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
)ة) نعيمة بوفارس  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) مراد 

الجاعي بتاريخ 05 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4746.
393I

NKH CONSULTING
SARL

LOT TALAA 8 APP 1 تمارة ، 
52050، تمارة املغرب

Z & T GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 
5 الطابق ااول رقم )22 حي النهضة 

الرباط الرباط 50000 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
887(/564059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GROUPE
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء وااشغال مختلفة والبناء.
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عنوان املقر االوتماعي : شقة رقم 
5 الطابق ااول رقم )22 حي النهضة 
الرباط   50000 الرباط  الرباط 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة موهبي زينب عنوانه)ا) حي 
 52000 تمارة   2(44 رقم   5 الوفاق 

تمارة املغرب.
السيد طارق املرابط عنوانه)ا) حي 
 52000 تمارة   2(44 رقم   5 الوفاق 

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة موهبي زينب عنوانه)ا) حي 
 52000 تمارة   2(44 رقم   5 الوفاق 

تمارة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0256)5.
394I

KHOUYI BADIA

 STE EQUIPEMENT
LAGHRISSI

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 STE EQUIPEMENT LAGHRISSI
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 5) زنقة 5 
بام احداف - - ازرو املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(5645

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
رأسمال  من  الرفع   - مايلي:  عل  
درهم  من450.000.00  الشركة 
بزيادة  درهم   3.250.000,00 إج  

2.800.000,00 درهم و ذلك بإصدار 
 500 28000 حصة وديدة من فئة 

دراهم مكتتبة نقدا. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
رأسمال  من  الرفع   - مايلي:  عل  
درهم  من450.000.00  الشركة 
بزيادة  درهم   3.250.000,00 إج  
2.800.000,00 درهم و ذلك بإصدار 
 500 28000 حصة وديدة من فئة 

دراهم مكتتبة نقدا. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   08 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 267).
395I

KHOUYI BADIA

 STE CONSTRUCTION
WORKSHOPS

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 STE CONSTRUCTION
WORKSHOPS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 4) 
حي أطلس احداف - - ازرو املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5775
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
رأسمال  من  الرفع   - مايلي:  عل  
درهم  من500.000.00  الشركة 
بزيادة  درهم   2.160.000,00 إج  
2.060.000 ,00 درهم و ذلك بإصدار 
 500 20600 حصة وديدة من فئة 

درهم مكتتبة عينا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :6-7-8 رقم  بند 
رأسمال  من  الرفع   - مايلي:  عل  
درهم  من500.000.00  الشركة 

بزيادة  درهم   2.160.000,00 إج  
2.060.000 ,00 درهم و ذلك بإصدار 
 500 20600 حصة وديدة من فئة 

درهم مكتتبة عينا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   05 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 45).
396I

KHOUYI BADIA

« STE « SOBIMET 
S.A.R.L AU 

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
 STE « SOBIMET « S.A.R.L AU 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: دكان رقم 

95) رياض اإلسماعيلية الشطر 
5 ايت والل عين عرمة - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52755

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 04 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
حصة   (5000( ألف  بيع 
اوتماعية من طرف السيد خالد ليو 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
و الساكن بدوار ايت   FA31880 رقم
يحيى اوحسين اقدار الحاوب لفائدة 
السيد املصطفى بامو الحامل لبطاقة 
و   V105861 التعريف الوطنية رقم 
05 شقة  05 عمارة  الساكن في م س 
  مكناس.  انا�سي  ااول  الطابق   06
تعيين السيد املصطفى بامو كمسي3 
املسي3  استقالة  و  للشركة  وديد 

القديم السيد خالد ليو 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :0 رقم  بند 
حصة   (5000( ألف  بيع    مايلي: 
اوتماعية من طرف السيد خالد ليو 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

و الساكن بدوار ايت   FA31880 رقم

يحيى اوحسين اقدار الحاوب لفائدة 

السيد املصطفى بامو الحامل لبطاقة 

و   V105861 التعريف الوطنية رقم 

05 شقة  05 عمارة  الساكن في م س 

  مكناس.  انا�سي  ااول  الطابق   06

تعيين السيد املصطفى بامو كمسي3 

املسي3  استقالة  و  للشركة  وديد 

القديم السيد خالد ليو 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4026.

397I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة اكواتيم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc

شركة اكواتيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي لد  رقم 

02 زنقة 05 بلوك ب شارع الحسن 

التاني حي العرب ايت ملول 86550 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اكواتيم.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات في التسيي3.
عنوان املقر االوتماعي : لد  رقم 
بلوك ب شارع الحسن   05 زنقة   02
 86550 التاني حي العرب ايت ملول 

ايت ملول املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : وسام  الطيبي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وسام  الطيبي  السيد 
احصين   8 عمارة   2 اقامة دالل رقم 

سال 55000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وسام  الطيبي  السيد 
احصين   8 عمارة   2 اقامة دالل رقم 

سال 55000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2257.

398I

SAGEST

FASSI WOOD MENUISERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
 FASSI WOOD MENUISERIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 58 
زنقة 59 حي االمل باب السيفر - 

0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7(56(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   2(

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FASSI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.WOOD MENUISERIE

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.

 58 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 

 - السيفر  باب  االمل  حي   59 زنقة 

0000) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

5.000 حصة   : السيد خالد كيلي 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 755 السيد خالد كيلي عنوانه)ا) 

 7 الشقة   ( الطابق  ال30كة  تجزئة 

فاس   (0000 احرازم  سيدي  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

 755 السيد خالد كيلي عنوانه)ا) 

 7 الشقة   ( الطابق  ال30كة  تجزئة 

فاس   (0000 احرازم  سيدي  طريق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )444.

399I

High practical training and consulting

نفمكا أدستري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

 High practical training and
consulting

 Lot wifak residence el warda
 1422 Lot wifak residence el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

نفمكا أدست3ي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة 4 
الطابق ااول إقامة قادر مرس الخي3 

- 52000 تمارة املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(70(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
قادر  إقامة  ااول  الطابق   4 »شقة 
تمارة املغرب»   52000  - مرس الخي3 
حي   50 رقم  السفلي  »طابق  إج  
العبادي تمارة - 52000 تمارة تمارة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9252.
400I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SOMAZONE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 5 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
SOMAZONE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
املركز رقم 79 عمارة 2 - 45000 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5257(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMAZONE SARL AU

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة

بيع التجهيزات املكتبية

التجارة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 45000  -  2 عمارة   79 رقم  املركز 

ورزازات املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

الرحمان  عبد  فنزيض  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان  عبد  فنزيض  السيد 
عنوانه)ا) بلوك )5 رقم 7 حي السالم 

45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الرحمان  عبد  فنزيض  السيد 
عنوانه)ا) بلوك )5 رقم 7 حي السالم 

45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2022 تحت رقم 450.

401I
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STE DAK IFNI

 SOCIETE «ZAOUITE
LOGISTIQUE» SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAK IFNI

 HAY OUM TOUNSI DAKHLA

 MAROC HAY OUM TOUNSI

 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc الداخلة

 SOCIETE «ZAOUITE

LOGISTIQUE« SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مدينة 

الوحدة رقم 520 الداخلة. - 000)7 

الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE «ZAOUITE  :

.LOGISTIQUE« SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لآلخرين.

نقل البضائع لحسابه الخاص   

وعل  حساب اآلخرين.

الوطنيين  املوظفين  نقل   

والدوجي  الوطني  النقل   • والدوليين. 

للشحنات. • النقل السياحي والركاب 

الوطني والدوجي

 نقل ااشخاص ونقل البضائع

 مقاول النقل السياحي.

مدينة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 520 الداخلة. - 000)7 

الداخلة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : الزاويت  املجيد  عبد  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزاويت  املجيد  عبد  السيد 

 5275 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة. 000)7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الزاويت  املجيد  عبد  السيد 

 5275 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة. 000)7 الداخلة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 1851/2022.

402I

مكتب املحاسبة الفا�سي

SOCIÉTÉ ORENA
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة الفا�سي

5 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

000)9، تطوان املغرب

SOCIÉTÉ ORENA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: زنقة 
الجوالن اقامة فضل هللا عين ملول 

بين الطابقين رقم 5 - - تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.778(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 54 دون30 2057

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
وهب الحصص االوتماعية من طرف 
السيد  لفائدة  ابندار  خالد  السيد 

محمد ابندار 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
من  لشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
إج   محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
محمد  السيد  مساهمة   : املساهمة 

ابندار ب 000 200 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
تحديد الراس   : رأس مال االوتماعي 
درهم   200  000 في  االوتماعي  املال 
إوتماعية،  حصة   200 إج   مقسمة 
درهم للحصة يملكها السيد   5  000

محمد ابندار 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دون30   27 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2057 تحت رقم 5664.

403I

AIT MELLOUL SERVICES D’ENTREPRISES

 STE 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
 STE ECOLOGIQUE NETTOYAGE
ECONETT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )0 
عمارة الحيان شارع السمارة باوك 
أ أيت ملول - 86550 أيت ملول 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2648(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
 600 تفويت السيد )ة) مريم بالج 
 5.000 أصل  من  اوتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الكريم 

بنور بتاريخ )0 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   50 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2245.
404I

efg expert

ABBASNESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt D (9

، 20000، casablanca maroc
ABBASNESS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 54 زنقة 
االمام مسلم الدرادب طريق الجبل 
إقامة شكرون الطابق 02 رقم 52 - 

90040 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94289

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   ABBASNESS الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
االمام  زنقة   54 اإلوتماعي  مقرها 
إقامة  الجبل  الدرادب طريق  مسلم 
شكرون الطابق 02 رقم 52 - 90040 
: عدم ووود  طنجة املغرب نتيجة ل 

السيولة املالية.
زنقة   54 و حدد مقر التصفية ب 
الجبل  الدرادب طريق  االمام مسلم 
 -  52 رقم   02 إقامة شكرون الطابق 

90040 طنجة املغرب. 
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و عين:
السيد)ة) محمد الورياغلي عباس 
زنقة ازرو وامع املقراع  و عنوانه)ا) 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90040

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 89)259.

405I

cherkaouaudit

TRUCK TRAVEL MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
 TRUCK TRAVEL MOROCCO
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
موالي يوسف إقامة ياسين 2 

الطابق 5 رقم 49 - - طنجة اململكة 
املغربية.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.502945
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
عزل السيد فيصل طنطاني كمسي3 
للشركة ابتداء من تاريخ عقد الجمع 

العام االستثنائي.
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: عدم ت30ئة ذمة السيد فيصل 

طنطاني كمسي3 للشركة.
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
قبول قرار تحويل املقر االوتماعي بعد 

دفع كل املستحقات املالية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 
مايلي: تعيين مسي3ي الشركة 

عل   ينص  الذي   :56 رقم  بند 
مايلي: تعيين املسؤولين عل  االمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259408.

406I

FUTURE CONSEIL

MAZDA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

ااول ، 26500، برشيد املغرب
MAZDA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي متجر 

5، تجزئة الدروة 5-470 - 26202 
الدروة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAZDA CAR
تأوي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
متجر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 26202  -  470-1 الدروة  تجزئة   ،5

الدروة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الحمايدي  عمر  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : شرقاوي  كمال  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحمايدي عنوانه)ا)  السيد عمر 
دوار اوالد بن اعمرو الزراوة اوالد زيان 

26500 برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  شرقاوي  كمال  السيد 
 26202 زيان  اوالد  الرحاحوة  دوار 

الدروة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزواني  ر�سى  السيد 
ج  ق   2( رقم   0( زنقة  املسعودية 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  ب30شيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5575.

407I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 SOCIETE BUILDARZ SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 SOCIETE BUILDARZ SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املراب 

الكائن برقم 65 تجزئة نروس ازرو - 
500)5 ازرو املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BUILDARZ SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)بناء و ترويج العقارات ).
املراب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الكائن برقم 65 تجزئة نروس ازرو - 

500)5 ازرو املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : محمد  اسحور  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  اسحور  السيد 
طريق  االطلس  تجزئة  رقم504 

مكناس ازرو 500)5 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  اسحور  السيد 
طريق  االطلس  تجزئة  رقم504 

مكناس ازرو 500)5 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 52).
408I

SOFICODEX

TAPIMODE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
45 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 2)200، الدار 
البيضاء املغرب

TAPIMODE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 544 زنقة 
محمد سميحة إقامة ووهرة محمد 
سميحة طابق 6 رقم 5) - 20500 

الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAPIMODE

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد التنجيد ومصنوعات ااثاث.

عنوان املقر االوتماعي : 544 زنقة 

محمد سميحة إقامة ووهرة محمد 

 20500  -  (5 رقم   6 سميحة طابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : عمر  اباعالل  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  اباعالل  السيد 

سيدي   256 رقم  دندون  تجزئة 

الدارالبيضاء   20500 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  اباعالل  السيد 

سيدي   256 رقم  دندون  تجزئة 

معروف 20500 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 8)8460.

409I

VALUE-SERVICES

 UNION EQUIPEMENT
TRADING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VALUE-SERVICES
 AVENUE ASSALAM, IMM CBC

 30, 6éme ETAGE N° 30 ، 90000،
TANGER MAROC

 UNION EQUIPEMENT
TRADING شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب رقم 
4 املوقع 6 من التجزئة رقم 0)5، 
املنطقة الحرة اللووستية قصر 

املجازإقليم الفحص أنجرة - 94552 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(255(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 UNION EQUIPEMENT  :

.TRADING
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الحماية الصناعية.
مكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم 4 املوقع 6 من التجزئة رقم 0)5، 
قصر  اللووستية  الحرة  املنطقة 
املجازإقليم الفحص أنجرة - 94552 

طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 98.717,40 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   99  : نبيل  الغازي  السيد 
بقيمة 987,17 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيل  الغازي  السيد 
طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  نبيل  الغازي  السيد 
طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 4)2594.
410I

OUR EXPERT

ZEST FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ZEST FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 7 
تجزئة 99) الحي الصناعي املسار 
مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0675
 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FOOD
الووبات   : غرض الشركة بإيجاز 

السريعة الخفيفة.
 7 رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املسار  الصناعي  الحي   (99 تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   500  : فؤاد  كول  السيد 
بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : السيد عبدالحميد زهرات 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فؤاد  كول  السيد 
50حي يوسف  مجموعة االراك رقم 

بن تاشفين 40000 مراكش املغرب.
زهرات  عبدالحميد  السيد 
املدينة  سلطانة  شارع  عنوانه)ا) 
السعودية  العربية  اململكة  املنورة 

42722 املدينة املنورة السعودية.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  فؤاد  كول  السيد 
50حي يوسف  مجموعة االراك رقم 

بن تاشفين 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545405.

411I

ELHANBALI CONSEILS SARL

 GLOBAL PORT SERVICES
SARL كلوبال بور سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
 GLOBAL PORT SERVICES

SARL كلوبال بور سي3فيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

سومية اقامة شهرزاد ) الطابق 5 
النخيل الدار البيضاء شارع سومية 
اقامة شهرزاد ) الطابق 5 النخيل 

الدار البيضاء 22000 الدار البيضاء 
الدار البيضاء.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29(8((
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   55 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 GLOBAL PORT SERVICES SARL
كلوبال بور سي3فيس مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   (70.000
اقامة  سومية  شارع  اإلوتماعي 
الدار  النخيل   5 الطابق   ( شهرزاد 
البيضاء شارع سومية اقامة شهرزاد 
البيضاء  الدار  النخيل   5 الطابق   (
22000 الدار البيضاء الدار البيضاء 
التجاري  النشاط  غياب   : ل  نتيجة 

للشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 الطابق   ( اقامة شهرزاد  سومية 
الدار   22000 النخيل الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عماد دويب و عنوانه)ا) 
 C/CAMELLA RES LAROSALEDA
 PORT 38400 PUERTO DE LA
 CRUZ (STE CRUZ DE TENERIFE(
اسبانيا  تين3يف   ESPAGNE 38400

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 5 الطابق   ( اقامة شهرزاد  سومية 

النخيل الدار البيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 02)6).
412I

cabinet nabil el azouzi

HIND EVENTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

HIND EVENTS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 55 شارع 
اابطال رقم 4، أكدال، الرباط - 

50080 الرباط املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5560(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
أكدال،   ،4 رقم  اابطال  شارع   55«
إج   الرباط املغرب»   50080  - الرباط 
زاوية شارع باريس وأوتاوا   ،5 »متجر 
مبنى 26، املحيط ، الرباط - 50040 

الرباط املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0276)5.
413I

MON COMPTABLE SARL

AYOUB DOUI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وودة املغرب
AYOUB DOUI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 65 تجزئة 
حامدي ظهر املحلة - 60000 وودة 

املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8758

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تعيين 
نوار  مسي3 وديد للشركة السيد)ة) 

فاتحة كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5778.
414I

PREMIUM FINANCE

KELVION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KELVION شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 
56 عمارة ف258 عملية النجد 

طريق سيدي غانم - 40000 مراكش 
املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50((9(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون30   55 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

الخمي�سي فؤاد كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545409.
415I

NVV START

ديبار دو ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NVV START
 HAY AGLA OUED AMLIL ،

35250، TAZA MAROC
ديبار دو ترافو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي املحطة 

وادي أمليل - 5250) تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6777
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ديبار دو 

ترافو.

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة أو البناء

- تجارة مختلفة.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 

تازة   (5250  - أمليل  وادي  املحطة 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

الوهاب  عبد  التشيش  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : كمال  التشيش  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوهاب  عبد  التشيش  السيد 

امليل  وادي  املحطة  حي  عنوانه)ا) 

5250) تازة املغرب.

التشيش كمال عنوانه)ا)  السيد 

تازة   (5250 دوار املحطة واد امليل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

التشيش كمال عنوانه)ا)  السيد 

تازة   (5250 دوار املحطة واد امليل 

املغرب

الوهاب  عبد  التشيش  السيد 

امليل  وادي  املحطة  حي  عنوانه)ا) 

5250) تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 527.

416I
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2A SOLUTIONS

 EUROPEEN

COMMUNICATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

2A SOLUTIONS

 Rue liberte appt 3 N°5 ، 20550،

CASABLANCA MAROC

 EUROPEEN COMMUNICATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 50 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

5 الدار البيضاء - 20550 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.506(89

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  20 شتن30  املؤرخ في 

 EUROPEEN COMMUNICATION

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

الطابق  الحرية  زنقة   50 اإلوتماعي 

 - الدار البيضاء   5 الثالث شقة رقم 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20550

لنقص املوارد.

و عين:

و  لخمور  سلمى  السيد)ة) 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 20550 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 50 وفي   2022 أكتوبر   25 بتاريخ 

شقة  الثالث  الطابق  الحرية  زنقة 

20550 الدار   - 5 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم ))8455.

417I

jamal ait hommad

امالي تراد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
اماجي تراد شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي )2 شارع 
انوال اقامة فلوري 55 مكتب 4 
قنيطرة 54000 قنيطرة مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   54
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اماجي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تراد.
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغال املختلفة.
)2 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
 4 مكتب   55 فلوري  اقامة  انوال 

قنيطرة 54000 قنيطرة مغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد املالجي عماد : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املالجي عماد عنوانه)ا) رقم 
 54000 تجزئة الحرية القنيطرة   44

قنيطرة مغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد املالجي عماد عنوانه)ا) رقم 

 54000 تجزئة الحرية القنيطرة   44

قنيطرة مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.

418I

jamal ait hommad

دومين الكرماني

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

دومين الكرماني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

الخدير قيادة الخنيشات ورف 

امللحة - 54200 الخنيشات مغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

مسكور  مريم  )ة)  السيد  تفويت 

0)) حصة اوتماعية من أصل 0)) 

فؤاد كريني  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 26 أكتوبر 2022.

وودان امللوجي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اوتماعية  حصة   ((0

نبيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   ((0

الكرماني بتاريخ 26 أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 5( االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نون30 2022 تحت رقم 6)5.

419I

TOMM LIVE

TOMM LIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TOMM LIVE

طريق الرباط شارع باب سيدي 

بوودة عمارة مليكة 80 رقم 55 ، 

90000، طنجة املغرب

TOMM LIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي طريق 

الرباط شارع باب سيدي بوودة 

عمارة مليكة 80 رقم 55 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   TOMM LIVE

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

باب  شارع  الرباط  طريق  اإلوتماعي 
رقم   80 سيدي بوودة عمارة مليكة 

55 - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : 

عدم املردودية.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بوودة  سيدي  باب  شارع  الرباط 
املغرب   55 رقم   80 مليكة  عمارة 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  يوسف  ابطوي  السيد)ة) 
حدائق  اسطنبول  زنقة  عنوانه)ا) 
 60 رقم   5 طابق  س  بلوك  مرشان 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

بالل الكبي3 و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 4( ال30انص زنقة الشيخ سعيد رقم 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 069)5.
420I

FIDUCIAIRE AMER FISC

SA CASH AZ S.A.R.L D’AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

SA CASH AZ S.A.R.L D’AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
النصر رقم 05 زايو الناضور - 

62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

94820
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   2(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASH AZ S.A.R.L D’AU
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
النصر رقم 05 زايو الناضور - 62000 

الناضور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : عزاوي سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عزاوي سعيدة عنوانه)ا) 
 62000 زايو  السكر  معمل  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة عزاوي سعيدة عنوانه)ا) 
 62000 زايو  السكر  معمل  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4686.
421I

FIDIMPO

SMART BAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC
SMART BAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي املنطقة 

الصناعية ، بقعة رقم 522 ، 
مقاطعة ميديونة ، الدار البيضاء - 

29490 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562005
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART BAG
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحافظ ووميع أنواع الحقائب.
املنطقة   : عنوان املقر االوتماعي 
الصناعية ، بقعة رقم 522 ، مقاطعة 
 29490  - البيضاء  الدار   ، ميديونة 

الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 2.000  : بلعتيق  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 2.000  : اوتغجشت  علي  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن بلعتيق عنوانه)ا) 
تجزئة   ( الكريمات   54 زنقة   52
البيضاء  الدار   29490 البيضاء   24

املغرب.
السيد علي اوتغجشت عنوانه)ا) 
مليل  تيط   (( الرقم  لينا  تجزئة 
البيضاء  الدار   29640 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد الحسن بلعتيق عنوانه)ا) 
تجزئة   ( الكريمات   54 زنقة   52
البيضاء  الدار   29490 البيضاء   24

املغرب
السيد علي اوتغجشت عنوانه)ا) 
مليل  تيط   (( الرقم  لينا  تجزئة 
البيضاء  الدار   29640 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845974.
422I

OUR EXPERT

TMOULIK CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
TMOULIK CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 

5 طابق االر�سي رقم 509 تجزئة 
باسم هللا 506 تاسلطانت سيدي 
يوسف بن علي مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(0655

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TMOULIK CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
محل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم 5 طابق االر�سي رقم 509 تجزئة 
سيدي  تاسلطانت   506 هللا  باسم 
 40000  - مراكش  علي  بن  يوسف 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 (.750  : السيد بوسلهام سليمان 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 5.250  : حليمة  يرجي  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سليمان  بوسلهام  السيد 
 564 رقم   ( تجزئة سيبع  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.
السيدة يرجي حليمة عنوانه)ا) 27 
طريق صهريج كناوة القصبة 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
اسماعيل  بالفول  السيد 
 09 املحاميد  اسكجور  عنوانه)ا) 
مراكش   40000  57 06 شقة  االمان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 95)545.
423I
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fisc orient

LAHFAOUI VETEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fisc orient

شارع ادريس االك30 عمارة ملنور 

الطابق االول رقم 5 ، 60000، 

وودة املغرب

LAHFAOUI VETEMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 54 

 R طريف سيدي يحيى تجزئة كوالجي

D C 60000 وودة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(6449

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 ماي   05 في  املؤرخ 

شركة   LAHFAOUI VETEMENT

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 54 اإلوتماعي  درهم وعنوان مقرها 

كوالجي  تجزئة  يحيى  سيدي  طريف 

R D C 60000 وودة املغرب نتيجة 

لغياب النشاط.

و عين:

و  اللحفاوي  محمد  السيد)ة) 

يحيى  سيدي  طريف   54 عنوانه)ا) 

وودة املغرب   60000 تجزئة كوالجي 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

54 طريف  2022 وفي  05 ماي  بتاريخ 

 60000  - سيدي يحيى تجزئة كوالجي 

وودة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5695.

424I

fisc orient

KSBEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fisc orient
شارع ادريس االك30 عمارة ملنور 
الطابق االول رقم 5 ، 60000، 

وودة املغرب
KSBEAUTY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : زاوية 
شارع عالل بن عبد هللا رفم 85 
الطابث 8 - 60000 وودة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(66(7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   28 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   KSBEAUTY
 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
رفم  عبد هللا  بن  عالل  شارع  زاوية 
85 الطابث 8 - 60000 وودة املغرب 

نتيجة لغياب النشاط.
و عين:

و  قا�سي  مروان  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي املحمدي 60000 وودة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 28 يونيو 2022 وفي زاوية شارع 
عالل بن عبد هللا رفم 85 الطابث 8 - 

60000 وودة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5690.
425I

PARTAGE CONSULTING

DTFI MARROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 5 الطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 السادس رقم
املغرب

DTFI MARROC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي )58 شارع 
وجي العهد مركز NREA محل )5 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(20(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DTFI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARROC
عمليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتنقيب   ، الهاتف  ع30  التسويق 
ثالثة  نيابة عن أطراف  عن العمالء 
وخدمات   ، الهاتف  واملبيعات ع30   ،
وإرسال   ، ُبعد  عن  السكرتارية 
واستقبال املكاملات نيابة عن أطراف 
الرأي  استطالعات  وإوراء   ، ثالثة 

واستطالعات الرأي
بين  البعيدة  العالقة  إدارة   •

الشركة وعمالئها أو اآلفاق.
• التوقع واملساعدة ودعم العمالء 
، بهدف تحسين العالقات مع العمالء.
• إنشاء وتعزيز الصلة بين الشركة 

وعمالئها الحاليين أو املحتملين
وميع  في  الشركة  مشاركة   •
الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها 
وميع  في   ، إنشاؤها  سيتم  التي  أو 
العمليات التجارية أو الصناعية التي 
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غي3 
بأي  وذلك   ، الشركة  بهدف  مباشر 
وال سيما عن طريق إنشاء   ، وسيلة 
وديدة.  أونبية  أو  مغربية  شركات 
املالية  ااوراق  أو االكتتاب أو شراء 
التحالفات  أو  الشركات  حقوق  أو 
أو  املشت3كة  املشاريع  أو  االندماوية 

غي3 ذلك ؛

وميع املعامالت   ، وبشكل أعم   •
أو غي3  املنقولة   ، من أي نوع كانت 
املنقولة ، القانونية ، االقتصادية أو 
التجارية أو املدنية املتعلقة   ، املالية 
�سيء  بأي  أو  أعاله  املذكور  بالكائن 
آخر مشابه أو ذي صلة ، من املحتمل 
أن تعزز بشكل مباشر أو غي3 مباشر 
أو  إليه شركة  يسع   الذي  الغرض 

امتدادها أو تطويرها
.

 58(  : االوتماعي  املقر  عنوان 
محل   NREA العهد مركز  شارع وجي 

)5 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
بييالطا  تيمبالدور  دافيد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بييالطا  تيمبالدور  دافيد  السيد 
 P01  (  20 العلوم  شارع  عنوانه)ا) 
الفرونطي3ا  دي  خي3يث   55405 أ 

إسبانيا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بييالطا  تيمبالدور  دافيد  السيد 
 (  20 العلوم  شارع  عنوانه)ا) 
دي  خي3يث   55405 إسبانيا  أ   P01

الفرونطي3ا إسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259268.

426I

SANAM HOLDING

LOGICOLD
تعيين مدير عام

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

LOGICOLD شركة املساهمة
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وعنوان مقرها االوتماعي املنطقة 
الصناعية تكنوبول مطار محمد 

الخامس النواصر - - الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5724(5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022
تقرر تعيين السيد)ة) رشيد فرحي 
 LOGICOLD لشركة  عاما  مديرا 

بتاريخ 54 أكتوبر 2022
املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
وميع الصالحيات املخولة  فيما يلي: 
بالقانون  عليها  واملنصوص  قانونيا 

ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 6852).
427I

اتما نية املنى

دوبلفي �سي ميديكال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتما نية املنى
اقامة دحان الطابق التاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 26500، برشيد 

املغرب
دوبلفي �سي ميديكال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 50 
شارع ليبي3تي الطابق الثالث الشقة 

5 - 20520 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5659(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : دوبلفي 

�سي ميديكال.

توزيع و   : بإيجاز  غرض الشركة 
بيع املستلزمات الطبية.

عنوان املقر االوتماعي : الرقم 50 
شارع ليبي3تي الطابق الثالث الشقة 5 

- 20520 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   500  : نبيل سلمي  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
500 حصة   : السيد وسيم سلمي 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 64 السيد نبيل سلمي عنوانه)ا) 
برشيد   26500 وفيق  حي  قانا  زنقة 

املغرب.
عنوانه)ا)  سلمي  وسيم  السيد 
 26500 وفيق  حي  قانا  زنقة   560

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 64 السيد نبيل سلمي عنوانه)ا) 
برشيد   26500 وفيق  حي  قانا  زنقة 

املغرب
عنوانه)ا)  سلمي  وسيم  السيد 
 26500 وفيق  حي  قانا  زنقة   560

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845759.
428I

AB CONSULTING

CANNES LUXURY ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot N°170 Bureau N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°170
 Bureau N°7 Sidi Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

CANNES LUXURY ESTATE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
رقم 570 الطابق االول مكتب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش 
40000 املغرب - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(05(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CANNES LUXURY ESTATE
بصفة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  في  مباشرة  غي3  أو  مباشرة 

وخاروه:
• وكالة عقارات شراء وبيع وتأوي3 
العقارات عل  املد  القصي3 والطويل.
• إدارة الوحدات السكنية ، و�سي 

املباني ، والحراسة ، واامن.
• خدمات االستقبال واإلرشاد.

• االستشارات والتدريب.
•استي3اد و تصدير..

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم 570 الطابق االول مكتب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش 
مراكش   40000  - املغرب   40000

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد الكسوندر وينو غنشوتي : 
50 حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

50 حصة   : السيدة هندة بوكريم 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

غنشوتي  وينو  الكسوندر  السيد 
إقامة ديور مروان ج ه4  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 مراكش   2 الشقة 

املغرب.

عنوانه)ا)  بوكريم  هندة  السيدة 
 2 الشقة  إقامة ديور مروان ج ه4 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
غنشوتي  وينو  الكسوندر  السيد 
إقامة ديور مروان ج ه4  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 مراكش   2 الشقة 

املغرب
عنوانه)ا)  بوكريم  هندة  السيدة 
 2 الشقة  إقامة ديور مروان ج ه4 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545272.
429I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ROTIN AMEUBLEMENT II
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 ROTIN AMEUBLEMENT II

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: طنجة 

،كم 9 كاب ماالباطا - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46(59
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
السيد  املرحوم  إعالن وفاة   - مايلي: 
بتاريخ  الدين  نور  محمد  الريني 
من  مقتطف  بعد   59.09.2022
 373/226/2022 الوفاة  شهادة 

بتاريخ 21/09/2022.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
 500 من  االسمية  القيمة  تخفيض 
دراهم  )عشرة)   50 إج   درهم  )مائة) 
 500 من  ااسهم  وزيادة  سهم  لكل 

)مائة) سهم إج  5000 )ألف) سهم.
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عل   ينص  الذي   :( رقم  قرار 
من  سهم  )مائة)   500 مي3اث  مايلي: 
أصحاب شركة املرحوم السيد الريني 
محمد نور الدين في الشركة وميعهم 
ورثتهم  طريق  عن  بالكامل  ورثوها 
من   7 املادة  في  بنسبهم  املذكورين 
بدخول  االعت3اف  ااسا�سي.  النظام 
محمد  )الريني  ودد  شركاء  تسعة 
حمزة ، املهدي ، بتينة ، هد  ، مريم 
، خلود ، رواء ، نورة والسيدة مولود 

سارة).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: )الريني محمد حمزة: 57 حصة 
9 حصة  بتينة   ، 57 حصة  املهدي   ،
 ، حصة   9 مريم   ، حصة   9 ،هد  
خلود 9 حصة ، رواء 9 حصة ، نورة 
 52 السيدة مولود سارة   ، حصة   9
 Ste LAVANOR SARL 900-.(حصة

حصة
عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 
محمد  الريني  السيد  تعيين  مايلي: 
بتينة مديرين  حمزة والسيدة الريني 
الشركة  ستلتزم  للشركة.  مشاركين 
ااعمال  وميع  في  صحيح  بشكل 
للسيد  املشت3ك  بالتوقيع  املنسقة 
الريني  والسيدة  حمزة  محمد  الريني 

بتينة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )25898.

430I

CENTRE AFFAIRE FDALA

كرو حميد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AZ CONSULTING
 DERB CHABAB C 27(

 MOHAMMEDIA، 20880،
MOHAMMEDIA MAROC

كرو حميد شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
االمل رقم 550 املحمدية 20800 

املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5577

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 شتن30   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   5.450.000«
»5.550.000 درهم» إج  »5.550.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

شتن30 2022 تحت رقم 5859.
431I

CONFID

KAM INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID
 N° 10 BD OUED SEBOU
 RUE 114 Gr E ELOULFA
 CASABLANCA، 20220،
CASABLANCA MAROC

KAM INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 شارع 
شراردة درب لوبيلة بوركون الدار 
البيضاء - 20040 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44625(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 5) أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 KAM INDUSTRIE الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها 50.000 درهم وعنوان 
شراردة  شارع   50 اإلوتماعي  مقرها 
 - درب لوبيلة بوركون الدار البيضاء 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20040
ل : الوضع االقتصادي السيئ الحاجي.

و حدد مقر التصفية ب 50 شارع 
الدار  بوركون  لوبيلة  درب  شراردة 
البيضاء  الدار   20040  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  كميل  العاجي  عبد  السيد)ة) 
الرقم744   2 أونا  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدروة برشيد 26202 برشيد املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 50 شارع شراردة 

درب لوبيلة بوركون الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845605.

432I

universium advisors

MONDIAL SHOP
إعالن متعدد القرارات

universium advisors
 10Rue Liberté 3ème Etage
 App 5 Casablanca، 20120،

Casablanca maroc
MONDIAL SHOP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 

597, شارع املقاومة الطابق 6 
الدارالبيضاء 597, شارع املقاومة 
الطابق 6 الدارالبيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 شتن30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
خسارة أكث3 من3/4 رأس املال ؛

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
استمرار عمل الشركة

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
من  بونصي3  حمزة  السيد  استقالة 

مهامه كمسي3 ثاني للشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
ت30ع السيد حمزة بونصي3 بالحصص 
السيد  لصالح  حوزته  في  التي 

مصطفى بونصي3
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
تغيي3 الشركة إج  شركة ذات  مايلي: 

مسئولية محدودة مع شريك واحد.
قرار رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

تحديث النظام ااسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

SARL AU تسمية الشركة
عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
يتكون  الشركة  راسمال  مايلي: 
السيد  ملكية  في  حصة   5000 من 

مصطفى بونصي3
عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 
مايلي: السيد مصطفى بونصي3 مسي3ا 

وحيدا للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 550)84.
433I

SOCIETE WALD LMIR PROMO SARL AU

 SOCIETE WALD LMIR
PROMO SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE WALD LMIR PROMO
SARL AU

 N° 177 ETAG 1 MARJANE
 01 AIT OUALLAL MEKNES ،

50000، مكناس املغرب
 SOCIETE WALD LMIR PROMO

SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

577الطابق ااول مروان 5 ايت 
والل مكناس - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 
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57649
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE WALD LMIR PROMO

.SARL AU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و االشغال املختلفة.
رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
577الطابق ااول مروان 5 ايت والل 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد بلمي3 : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بلمي3 عنوانه)ا) رقم 
ايت والل عين عرمة   5 مروان   577

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد بلمي3 عنوانه)ا) رقم 
ايت والل عين عرمة   5 مروان   577

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4586.
434I

MON COMPTABLE SARL

AYOUB DOUI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وودة املغرب

AYOUB DOUI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 65 تجزئة 
حامدي ظهر املحلة - 60000 وودة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8758

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
ملوك  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
200 حصة اوتماعية من أصل 200 
فاتحة نوار  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5778.
435I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

NADA YOUSSRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 557
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER ETAGE N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca Maroc

NADA YOUSSRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طا بق 50، شقة 57 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565827
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NADA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.YOUSSRA

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   77  : عنوان املقر االوتماعي 

محمد سميحة طا بق 50، شقة 57 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 ((4  : العربي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 400.)) درهم للحصة.

 (((  : بومزوغ  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 00).)) درهم للحصة.

 (((  : السيد عبد اللطيف مزوز 

حصة بقيمة 00).)) درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العربي عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 

مراكش   40000  50 5د رقم  املسي3ة 

املغرب.

السيد السعيد بومزوغ عنوانه)ا) 
 40000  2( رقم  عباد5  سيدي 

مراكش املغرب.

مزوز  اللطيف  عبد  السيد 
رقم  الوازيس5  تجزئة  عنوانه)ا) 

50،االزدهار 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

العربي عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 

مراكش   40000  50 5د رقم  املسي3ة 

املغرب

السيد السعيد بومزوغ عنوانه)ا) 
 40000  2( رقم  عباد5  سيدي 

مراكش املغرب

مزوز  اللطيف  عبد  السيد 
رقم  الوازيس5  تجزئة  عنوانه)ا) 

50،االزدهار 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 
رقم -.

436I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

JONAID FISH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
JONAID FISH SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
عالل ابن عبد هللا و ساحة الشهداء 
اقامة البستان الطابق الثاني رقم 8 
العرائش - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JONAID FISH SARL AU
 Armateur  : غرض الشركة بإيجاز

.pour la Pêche
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
عالل ابن عبد هللا و ساحة الشهداء 
 8 اقامة البستان الطابق الثاني رقم 

العرائش - 92000 العرائش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة صابرين العزوزي : 000.) 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العزوزي  صابرين  السيدة 
 557 شارع علي يعتة رقم  عنوانه)ا) 

000)9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
العزوزي  صابرين  السيدة 
 557 شارع علي يعتة رقم  عنوانه)ا) 

000)9 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 5580.
437I

SOFACO

HERMANOS DKHISSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFACO
 N°1 RUE AHMED LOUKILI FES

، 30000، FES MAROC
HERMANOS DKHISSI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 77HAY وعنوان مقرها اإلوتماعي
 JDID BENSOUDA FES - 30030

FES MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HERMANOS DKHISSI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICANT D’OBJETS ET

.FOURNITURES EN METAL
 77HAY  : عنوان املقر االوتماعي 
 JDID BENSOUDA FES - 30030

.FES MAROC

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 DKHISSI FATIMA السيدة 
 N 127 HAY عنوانه)ا)   ZAHRAE
 PAM RUE 19 BENSOUDA

.30030 FES MAROC
 DKHISSI HAMZA السيد 
 N 127 HAY PAM RUE عنوانه)ا) 
 19 BENSOUDA 30030 FES

.MAROC
 DKHISSI LAMIAE السيدة 
 13RUE ZITOUNA عنوانه)ا) 
 HAY HASSANI RTE AIN CHKEF

.30050 FES MAROC
 ZAROUAL OTMANE السيد 
 DR ZLILIGUE N 301 عنوانه)ا) 
 AIN CHKEF MY YACOUB 36122

.FES MAROC
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 DKHISSI FATIMA السيدة 
 N 127 HAY عنوانه)ا)   ZAHRAE
 PAM RUE 19 BENSOUDA

30030 FES MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4652.
438I

efg expert

MED LOISIRS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt D (9

، 20000، casablanca maroc
MED LOISIRS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 52 

خالد ابن الوليد الطابق التالث رقم 
08 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LOISIRS

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

الرياضة  واملنتزهات،  اللعب  اماكن 

والت3فيه.

 52 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 

خالد ابن الوليد الطابق التالث رقم 

08 - 90000 طنجة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد محمد السعيدي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السعيدي عنوانه)ا) 

 55 رقم  الفطواكي  حمان  فلوريال 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد محمد السعيدي عنوانه)ا) 

 55 رقم  الفطواكي  حمان  فلوريال 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259455.

439I

PLAYA AZUL

STE CTY TRAVAUX
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 CTY TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي النهضة 
زنقة سيدي افني املر�سى العيون - 

70002 املر�سى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(0(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   54
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CTY TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املر�سى  افني  سيدي  زنقة  النهضة 

العيون - 70002 املر�سى املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد سعيد وبا : 500.000 حصة 

بقيمة 500.000 درهم للحصة.
 500.000  : وبا  سعيد  السيد 

بقيمة 500.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  وبا  سعيد  السيد 
العيون  املر�سى  الخضراء  املسي3ة 

70002 املر�سى املغرب.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  وبا  سعيد  السيد 
العيون  املر�سى  الخضراء  املسي3ة 

70002 املر�سى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   20 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 2787.

440I

WAROD CONTA SARL

WEST MED TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAROD CONTA SARL
4) شارع اململكة العربية السعودية 
قطعة رقم 58 الطابق الثاني رقم 06 
طنجة ، TANGER ،90000 املغرب
WEST MED TEXTILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
النصر زنقة 57 رقم 82 الطابق 
السفلي طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(206(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WEST : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MED TEXTILE
خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   82 رقم   57 زنقة  النصر 
طنجة   90000  - طنجة  السفلي 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 5.000.000 
درهم، مقسم كالتاجي:

 2.500  : السيد عبد االله بلدان 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد عبد الناصر بلدان : 2.500 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد فؤاد بلدان : 2.500 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

 2.500  : بلدان  محمد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله بلدان عنوانه)ا) 
تجزئة النصر زنقة 57 رقم 82 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
بلدان  الناصر  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة النصر زنقة 57 رقم 

82 طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بلدان  فؤاد  السيد 
تجزئة النصر زنقة 57 رقم 82 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بلدان  محمد  السيد 
تجزئة النصر زنقة 57 رقم 82 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عبد االله بلدان عنوانه)ا) 
تجزئة النصر زنقة 57 رقم 82 طنجة 

90000 طنجة املغرب
بلدان  الناصر  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة النصر زنقة 57 رقم 

82 طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 52877.

441I

CRB CONSEIL

MYSHEMSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 254 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب

MYSHEMSI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
ازارقة ،557 زنقة ابن مني3 ، الطابق 
االول شقة رقم 2 ، املعاريف ، الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48620(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

سعادة نيل كمسي3 وحيد
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844522.
442I

العموري استشارة

AFRAH MARTELLA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العموري استشارة
زنقة فاس رقم 55 تازة، 5000)، 

تازة املغرب
AFRAH MARTELLA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 7 

شارع محمد الخامس - 5000) تازة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH MARTELLA
ممول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.
 7 رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
تازة   (5000  - شارع محمد الخامس 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد زريول اسماعيل 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زريول اسماعيل عنوانه)ا) 
شارع الحسن الثاني رقم 90 5000) 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد زريول اسماعيل عنوانه)ا) 
شارع الحسن الثاني رقم 90 5000) 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 25).

443I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

 BENSADA ARCHITECTURE 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة البال عمارة 55س شارع 
واد تانسيفت ، 55000، سال املغرب
 BENSADA ARCHITECTURE 
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي سيدي 
عالل البحراوي منازل املعمورة 

عماره 5 شقة 2 - 55252 سيدي 
عالل البحراوي املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   04

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BENSADA ARCHITECTURE

.SARL AU

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معماري.

سيدي   : االوتماعي  املقر  عنوان 

املعمورة  منازل  البحراوي  عالل 

سيدي   55252  -  2 شقة   5 عماره 

عالل البحراوي املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : بنسعادة  اليزيد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اليزيد بنسعادة عنوانه)ا) 
رقم 8 زنقة عبدة تجزئة وغالف رقم 

50 شقة رقم 02 بطانة سال 55000 

سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد اليزيد بنسعادة عنوانه)ا) 
رقم 8 زنقة عبدة تجزئة وغالف رقم 

50 شقة رقم 02 بطانة سال 55000 

سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم )52.

444I

ائتمانية الشريفي مبارك

Ste OUT PRO اوت برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الروافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم )0 كلميم ، 85000، كلميم 

املعرب
اوت برو Ste OUT PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

االدارسة دوار الرواء في هللا زنقة 27 
رقم 52 - 85000 كلميم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.299(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   54 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
الحسان  )ة)  السيد  تفويت 
اوتماعية من  حصة   250 الجكوك 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
شتن30   54 محمد سالم لبكم بتاريخ 

.2022
حيداس  ملام  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اوتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد سالم 

لبكم بتاريخ 54 شتن30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   05 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحت رقم 459.

445I

IB PARTNERS

IDEATE TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IB PARTNERS
)5 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيضاء املغرب
IDEATE TECHNOLOGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة نوبيال 
بلوك 5 حي الرياض - 50500 الرباط 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.547(05
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
إقبال  سكينة  )ة)  السيد  تفويت 
450 حصة اوتماعية من أصل 900 
)ة) ياسين رنان  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 06 شتن30 2022.
تفويت السيد )ة) سكينة بنسا�سي 
450 حصة اوتماعية من أصل 900 
نور الدين  )ة)  حصة لفائدة السيد 
شتن30   06 بتاريخ  الحياني  الحياني 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن30   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 7682.
446I

CCADEXPERT

STE AZIZI & BAHIR TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCADEXPERT
 N°40 BIS HAY HILANA

 BOUTOUIL MARRAKECH N°40
 BIS HAY HILANA BOUTOUIL

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE AZIZI & BAHIR TRAV شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي ميسرة 5 
اقامة االمل س شقة س5 الطابق 5 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9857
 56 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن30 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZIZI & BAHIR TRAV
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
و  الصباغة  في  البناء,مقاول  اشغال 

الجبص.
 5 عنوان املقر االوتماعي : ميسرة 
 5 اقامة االمل س شقة س5 الطابق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : نجيب  عزيزي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نجيب  عزيزي  السيد 
09 درب زروال الكحيلي النخيل  رقم 
مراكش   40000 مراكش  الجنوبي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  نجيب  عزيزي  السيد 
09 درب زروال الكحيلي النخيل  رقم 
مراكش   40000 مراكش  الجنوبي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 50574.

447I

tob travaux divers

BFKAZT INSPECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tob travaux divers
حي وجي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 55 العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

BFKAZT INSPECTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلوتماعي حي موالي 
رشيد بلوك 54 رقم 50 مكرر - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(729
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BFKAZT INSPECTION
وميع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات الفحص والفحص الفني ،
االستشارات  خدمات  وميع   -

والتدريب الفني.
املتعلقة  العمليات  وميع   -
الصناعي  والت30يد  املناخ  بهندسة 
وكذلك  وااسقف  والسباكة 

الدراسات الهندسية وتوفي3 الطاقة.
الفنية  ااعمال  وترميم  إنشاء   -
أو  الطرق  وسور  مثل  املعدنية 
السكك الحديدية ، بما في ذلك تلك 

التي تهدف إج  دعم الطرق املرتفعة.
عنوان املقر االوتماعي : حي موالي 
 - مكرر   50 رقم   54 بلوك  رشيد 

70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : بوعريف  الخليفي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500 السيد عبد الكريم ازطوط : 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعريف  الخليفي  السيد 
عنوانه)ا) 28 زنقة سد مشروع كليلة 

82000 طان طان املغرب.
ازطوط  الكريم  عبد  السيد 
كازانوفا  دانييل  )2شارع  عنوانه)ا) 

فرنسا   (85(0 اشي3ول   (85(0

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

بوعريف  الخليفي  السيد 
عنوانه)ا) 28 زنقة سد مشروع كليلة 

82000 طان طان املغرب

ازطوط  الكريم  عبد  السيد 

كازانوفا  دانييل  شارع   2( عنوانه)ا) 

فرنسا   (85(0 اشي3ول   (85(0

فرنسا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-

448I

- FOUZEJ PS AUTO - SARL AU

FOUZEJ PS AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

- FOUZEJ PS AUTO - SARL AU

57 زنقة محمد ملنور شقة رقم 54 

الطابق الخامس املحيط الرباط، 

50040، الرباط املغرب

FOUZEJ PS AUTO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 57 زنقة 

محمد ملنور شقة رقم 54 الطابق 

الخامس املحيط الرباط - 55040 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   56

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOUZEJ PS AUTO
غرض الشركة بإيجاز : • بيع قطع 

غيار وإكسسوارات السيارات
• تجارة

ااعمال  لجميع  عامة  مقاولة   •
العمومية والخاصة.

زنقة   57  : عنوان املقر االوتماعي 
الطابق   54 رقم  شقة  ملنور  محمد 
 55040  - الرباط  املحيط  الخامس 

الرباط املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : ابراهيم  الزولي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزولي ابراهيم عنوانه)ا) 
اقامة  الدكاجي  الفقيه بن علي  شارع 
سال   55500 سال الجديدة   2 رقم   7

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد الزولي ابراهيم عنوانه)ا) 
اقامة  الدكاجي  الفقيه بن علي  شارع 
سال   55500 سال الجديدة   2 رقم   7

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 529259.
449I

raksal

ESANA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

raksal
 Hay Karam rue 3 N°89 ain

 sebaa Hay Karam rue 3 N°89
 ain sebaa، 25000، Casablanca

maroc
ESANA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 265 شارع 

الزرقطوني عمارة 9 رقم الشقة 92 

البيضاء - 20500 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ESANA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMO

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

عنوان املقر االوتماعي : 265 شارع 
 92 رقم الشقة   9 الزرقطوني عمارة 

البيضاء - 20500 البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 25.000  : ملياء  عمراني  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 SOLEVA : صوليفا  الشركة 

درهم   500 بقيمة  حصة   25.000

للحصة.

السيدة عمراني ملياء : 250 بقيمة 

500 درهم.

 SOLEVA : 250 الشركة صوليفا

بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملياء  عمراني  السيدة 

باريس   75556 ماسيتان  شارع   52

75556 باريس فرنسا.

 SOLEVA صوليفا  الشركة 

عنوانه)ا) 52 شارع ماسيتان 75556 

باريس 75556 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
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عنوانه)ا)  ملياء  عمراني  السيدة 
باريس   75556 ماسيتان  شارع   52

75556 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم -.
450I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 ERR’HIHEL ALIMENTATION
GENERALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
 ERR’HIHEL ALIMENTATION

GENERALE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 24 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتور - 46202 اليوسفية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2849
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
الدين  صالح  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اوتماعية من  الرحيحل 
السيد  لفائدة  حصة   5.000 أصل 
)ة) عبد الصادق الرحيحل بتاريخ 04 

نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 08 نون30 

2022 تحت رقم 284.
451I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 ERR’HIHEL ALIMENTATION
GENERALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي3 وديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
 ERR’HIHEL ALIMENTATION

GENERALE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 24 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتور - 46202 اليوسفية 
املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2849
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون30   0( املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 
الرحيحل عبد الصادق كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 08 نون30 

2022 تحت رقم 284.
452I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 ERR’HIHEL ALIMENTATION
GENERALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
 ERR’HIHEL ALIMENTATION

GENERALE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االوتماعي رقم 24 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتور - 46202 اليوسفية.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2849

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باليوسفية بتاريخ 08 نون30 

2022 تحت رقم 284.

453I

jamal ait hommad

دومين شكربة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

دومين شكربة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

اشكي3بات قيادة الخنيشات 

ورف امللحة الخنيشات 54200 

الخنيشات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29(69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

دومين   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

شكربة.

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

االرا�سي الفالحية.

دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 

ورف  الخنيشات  قيادة  اشكي3بات 

امللحة الخنيشات 54200 الخنيشات 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد احمد شكربة : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : السيد عبد الفتاح شكربة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شكربة  احمد  السيد 
الخنيشات  قيادة  اشكي3بات  دوار 
الخنيشات   54200 امللحة  ورف 

املغرب.
شكربة  الفتاح  عبد  السيد 
قيادة  اشكي3بات  دوار  عنوانه)ا) 
 54200 امللحة  ورف  الخنيشات 

الخنيشات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  شكربة  احمد  السيد 
الخنيشات  قيادة  اشكي3بات  دوار 
الخنيشات   54200 امللحة  ورف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.
454I

DILIGOR

 SOCIETE MAROCAINE
 DES ESSAIS DE LA

 GEOTECHNIQUE ET DES
ETUDES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DILIGOR
 Bureau N°19, 6éme Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue
 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدارالبيضاء 
املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DES
 ESSAIS DE LA GEOTECHNIQUE

ET DES ETUDES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
القدس شارع 6 رقم 45 الطابق 

السفلي سيدي ال30نو�سي - 20650 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
562575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE DES
 ESSAIS DE LA GEOTECHNIQUE

.ET DES ETUDES
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخارج
القيام  هو  الشركة  من  الغرض   
إما   ، في املغرب أو في الخارج  ، سواء 
لنفسها أو نيابة عن أطراف ثالثة ، أو 
باالشت3اك مع أشخاص طبيعيين أو 
بتأسيس شركات   ، اعتباريين ثالثين 
خاصة أو عن طريق أخذ مصلحة في 
هذه الشركات بأي شكل من ااشكال. 

مهما يكن:
لت3بة  الجيوتقنية  الدراسة   •
الهيكل  أو   / و  الهيكل  ذات  الهياكل 
الخرساني املسلح )املباني ، الوحدات 
 ، الهندسية  الهياكل   ، الصناعية 
تحت  العرض  صاالت   ، السدود 

اارض ، إلخ) ؛
للت3بة  الجيوتقنية  الدراسة   •
الصحي  والصرف  الطرق  أول  من 

واملنصات الصناعية.
الخرسانة  تركيبات  دراسة   •

بجرعات مختلفة.
الخالئط  صياغة  دراسة   •

البيتومينية.
الهندسة  واختبارات  دراسات   •

املدنية وااعمال الصناعية.
• الخ30ات التقنية ؛

واملياه  واملواد  املعادن  تحليل   •
والصرف.

• التحليل الفيزيائي والكيميائي.
• مساعدة تقنية ؛

• دراسة نفاذية الت3بة.

واآلالت  املعدات  معايرة   •

الصناعية واإلنشائية

• قبول الحفريات.

الفيزيائية  االختبارات   •

)تحديد  املخت30  في  وامليكانيكية 

بجميع  الت3بة  وقبول  للموافقة 

 ،  (IP ، VB ، ES  ، )حبيبات  أنواعها 

 ، CBR اختبارات القياس ، اختبارات

اختبارات القص ، اختبارات املقاومة 

عل  الصخور ؛

املعامالت  وميع   ، عام  بشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

املتعلقة  املنقولة  وغي3  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غي3 مباشر بااشياء 

التي يحتمل أن  أو   ، املذكورة أعاله 

وكذلك   ، وتطويرها  تحقيقها  تعزز 

 ، أي مشاركة مباشرة أو غي3 مباشرة 

بأي شكل من ااشكال ، في الشركات 

من أول بعد أغراض مماثلة أو ذات 

صلة..

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   45 رقم   6 شارع  القدس 

 20650  - ال30نو�سي  السفلي سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد وديع بوكميل : 4)) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

))) حصة   : السيد كمال اركيك 

بقيمة 500 درهم للحصة.

))) حصة   : السيد هيثم طو�سي 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوكميل  وديع  السيد 

إقامة الفردوس م س 25 عمارة 220 

شقة 25 االلفة 20220 الدارالبيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  اركيك  كمال  السيد 

 2 طابق   55 عمارة  بوسكوة  وزيرة 

 27582 النواصر  بوسكورة   8 شقة 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  طو�سي  هيثم  السيد 
 40550 454 مراكش  2 رقم  صوماكا 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوكميل  وديع  السيد 
إقامة الفردوس م س 25 عمارة 220 
شقة 25 االلفة 20220 الدارالبيضاء 

املغرب
عنوانه)ا)  اركيك  كمال  السيد 
 2 طابق   55 عمارة  بوسكوة  وزيرة 
 27582 النواصر  بوسكورة   8 شقة 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  طو�سي  هيثم  السيد 
 40550 454 مراكش  2 رقم  صوماكا 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846070.
455I

Advance Center

THE AMERICAN KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 THE AMERICAN KITCHEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 
رقم 0)6 مجموعة حي النهضة 5 - 

50250 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.552469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   05 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   THE AMERICAN KITCHEN
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
 6(0 رقم  محل  اإلوتماعي  مقرها 
 50250  -  5 النهضة  حي  مجموعة 
إوماع   : ل  نتيجة  املغرب  الرباط 

الشركاء 

و حدد مقر التصفية ب محل رقم 
0)6 مجموعة حي النهضة 5 - 50250 

الرباط املغرب. 
و عين:

و  بلكرعاني  نسيمة  السيد)ة) 
دال  قطاع  الرحمة  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  سال   55070 سال   525 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
الحسين  يوسف  السيد)ة) 
الرحمة  حي  عنوانه)ا)  و  حسنات 
قطاع دال رقم 525 سال 55070 سال 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 6)02)5.
456I

maitre zirari nadia

أوتيل األمان
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

maitre zirari nadia
 LOT AL MOSTAKBAL LOT N 8
 ETG 1 APPT 6 SIDI MAAROUF

 CASABLANCA، 20520،
CASABLANCA maroc

أوتيل اامان شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

ليدرو رولين 28-0) الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.509745
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2025 تقرر حل  )2 شتن30  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ  اامان  أوتيل  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي شارع ليدرو رولين 
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30-28 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : الخسارة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الدار البيضاء   28-30 ليدرو رولين 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  انور  الرزاق  عبد  السيد)ة) 
زنقة   5 معروف  سيدي  عنوانه)ا) 
الدار   20520 البيضاء   89 رقم   72
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2025 تحت رقم 797668.
457I

FIGENOUV

TAFILALET SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 56 شقة ) ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
TAFILALET SANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 62 شقة 5 
الطابق االر�سي مروان 5 ايت والل - 

50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAFILALET SANTE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و اشغال البناء.

62 شقة   : عنوان املقر االوتماعي 
5 الطابق االر�سي مروان 5 ايت والل 

- 50050 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالتاجي:
 50.000  : السيد كموني يوسف 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 50.000  : السيد مهو�سي منصف 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  كموني  السيد 
رقم 5009 رياض االسماعلية الشطر 

او 50050 مكناس املغرب.
السيد مهو�سي منصف عنوانه)ا) 
ونان  اقامة  دال  عمارة   4 شفة 
ج  م  السعديين  شارع  االندلس 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  كموني  السيد 
رقم 5009 رياض االسماعلية الشطر 

او 50050 مكناس املغرب
السيد مهو�سي منصف عنوانه)ا) 
ونان  اقامة  دال  عمارة   4 شفة 
ج  م  السعديين  شارع  االندلس 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4597.
458I

bemultico بيمولتيكو

TIWAC NOREDDINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 506 شقة رقم 05 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

TIWAC NOREDDINE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
السفلي في رقم 5064 تجزئة املنزه ) 
بوفكران مكناس - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5766(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIWAC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NOREDDINE
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 ( 5064 تجزئة املنزه  السفلي في رقم 
مكناس   50000  - بوفكران مكناس 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد نورالدين اعطوش : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اعطوش  نورالدين  السيد 
التيسي3  عملية  الكولف  عنوانه)ا) 
القنيطرة   52 الشقة   25 عمارة   4

54000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
اعطوش  نورالدين  السيد 
التيسي3  عملية  الكولف  عنوانه)ا) 
القنيطرة   52 الشقة   25 عمارة   4

54000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4204.
459I

bemultico بيمولتيكو

FLEXMEK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 506 شقة رقم 05 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

FLEXMEK شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
السفلي في رقم 25 تجزئة املنتزه 

السطر 5 الدناح 4 مجاط مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLEXMEK
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قياس  ورشة إصالح انظمة وأشياء 

السوائل أو الغازات ،
تاور قطاع املعدات 
االست3اد و التصدير.

الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املنتزه  تجزئة   25 رقم  في  السفلي 
4 مجاط مكناس -  5 الدناح  السطر 

50000 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : رواء  السالمي  عبد  السيدة 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

رواء  السالمي  عبد  السيدة 
عنوانه)ا) اقامة عصام تجزئة رياض 
52 سعيد حجي  25 شقة  سال عمارة 

سال 55000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
رواء  السالمي  عبد  السيدة 
عنوانه)ا) اقامة عصام تجزئة رياض 
52 سعيد حجي  25 شقة  سال عمارة 

سال 55000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4205.
460I

bemultico بيمولتيكو

AKRICH FRERES TRADIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 506 شقة رقم 05 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

AKRICH FRERES TRADIVE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شلرع 

الحسن التاني 2 سبع عيون 
الحاوب - 55552 سبع عيون 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون30   54 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»500.000 درهم» أي من »500.000 
درهم»   5.000.000« إج   درهم» 
مقاصة مع ديون  إوراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )420.
461I

FIDUNION-MAROC

VHP ASSIST
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2(

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VHP ASSIST »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 2، تقاطع 
شارع بوردو و زنقة بوعرفة - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(956((

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: إعادة النظر في صياغة نشاط 

الشركة
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة وإعتماد النظام 

ااسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم.: الذي ينص عل  مايلي:.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845660.

462I

FIDUCIAIRE OUFSOU

you muste trv
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUFSOU
 RUE 07 N 153 BD LA MARCHE

 VERTE EL KSIBA ، 23150، el
ksiba maroc

you muste trv شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي تداوت 
اغبالة - 550)2 اغبالة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

228(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 you  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.muste trv

 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

 divers amodiateur de marches

.fournitures de bureau

عنوان املقر االوتماعي : حي تداوت 

اغبالة - 550)2 اغبالة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد قديري املصطفى 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قديري املصطفى عنوانه)ا) 

اغبالة   2(550 اغبالة  تداوت  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد قديري املصطفى عنوانه)ا) 

اغبالة   2(550 اغبالة  تداوت  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 542.

463I

MISAGROUP

M-O-C PROPERTIES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

M-O-C PROPERTIES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 65 اللة 
الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

طابق الثاني رقم 62 - 20500 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(799(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M-O-C : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROPERTIES
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
اللة   65  : عنوان املقر االوتماعي 
املعاني  مصطفى  تقاطع  الياقوت 
الدار   20500  -  62 طابق الثاني رقم 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
:  السيد عمر الشريف منصوري 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
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 : السيد عمر الشريف منصوري 
5000 بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

منصوري  الشريف  عمر  السيد 
 5(0 عمارة  سيتي  كولف  عنوانه)ا) 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   8 شقة 
20500 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
منصوري  الشريف  عمر  السيد 
 5(0 عمارة  سيتي  كولف  عنوانه)ا) 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   8 شقة 
20500 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )799).
464I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

JEYCRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
JEYCRI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق 2 رقم ) املعاريف 

- 0 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(8757

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 يونيو   02 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ   JEYCRI الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
67 زنقة عزيز بالل  مقرها اإلوتماعي 

الطابق 2 رقم ) املعاريف - 0 البيضاء 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصادية 

و املنافسة.
زنقة   67 و حدد مقر التصفية ب 
عزيز بالل الطابق 2 رقم ) املعاريف - 

0 البيضاء املغرب. 
و عين:

دحان  دافيد  وي3مي  السيد)ة) 
تيمور  محمود  زنقة   ( عنوانه)ا)  و 
املغرب  البيضاء   0 4 4 شقة  الطابق 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 828495.

465I

AGOUNTIT

ARBO ARFOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGOUNTIT
 73hay el farah mohammedia

 Hay farah، 280810،
Mohammedia Maroc

ARBO ARFOUD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 52 زنقة 
تونس حي الفرح - 28850 املحمدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2224

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ   ARBO ARFOUD
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
زنقة تونس حي الفرح   52 اإلوتماعي 
- 28850 املحمدية املغرب نتيجة ل : 

انخفاض رقم املعامالت.

زنقة   52 و حدد مقر التصفية ب 

املحمدية   28850  - تونس حي الفرح 

املغرب. 

و عين:

و  هدون  مصطفى  السيد)ة) 
زنقة  عمارة رياض رقم54  عنوانه)ا) 

املحمدية   28850 الفطواكي  حمان 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم )252.

466I

retail holding 

فارمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

retail holding

 K.M. 3,5, Angle rue du Rif et

 route des Zaërs ، 10170، rabat

maroc

فارمين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي إقامة 

سعد 2 رقم 55 الهرهورة تمارة - 

52040 تمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.525555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 ماي   (0 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

ب.ج.ي.  )ة)  السيد  تفويت 

اوتماعية  حصة   (00  --- كابيطال 

حصة لفائدة السيد   (00 من أصل 

)ة) أمين فرج بتاريخ 0) ماي 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   27 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 4)25.

467I

SLACKERS

SLACKERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SLACKERS
 LOT 181 ZONE INDUSTRIELS
 SUD OUEST MOHAMMEDIA ،

20800، mohammedia maroc
SLACKERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
 LOT وعنوان مقرها اإلوتماعي

 181 ZONE INDUSTRIEL SUD
 OUEST MOHAMMEDIA -

20800 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   50 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ   SLACKERS
مقرها  وعنوان  درهم   5.000.000
 LOT 181 ZONE اإلوتماعي 
 INDUSTRIEL SUD OUEST
 MOHAMMEDIA - 20800
ظهور   : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية 

الوباء بعد تأسيس الشركة.
 LOT ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 181 ZONE INDUSTRIEL SUD
 OUEST MOHAMMEDIA -

20800 املحمدية املغرب. 
و عين:

عبد الكريم معزوزي و  السيد)ة) 
6) شارع  عنوانه)ا) تجزءة لسيسطا 
 20800 املحمدية  الثاني  الحسن 
)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 08 نون30 

2022 تحت رقم 2587.

468I
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AKKABATI

Sté AKKABATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AKKABATI
 boulevard zerktouni ,574
 et moussa ibnou noussair

 7ème etage appt 16 ، 28850،
casablanca maroc

Sté AKKABATI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 
 boulevard zerktouni et,574

 moussa ibnou noussair 7ème
 etage appt 16 casablanca
28850 casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKKABATI
 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 

.divers et construction
 : االوتماعي  املقر  عنوان 
 boulevard zerktouni et,574
 moussa ibnou noussair 7ème
 etage appt 16 casablanca 28850

.casablanca Maroc
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOHAMED ELAKKAR السيد
 DERB ELKABIR RUE عنوانه)ا) 
 11 N 45 20250 casablanca

.MAROC

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

 MOHAMED ELAKKAR السيد
 DERB ELKABIR RUE 11 (عنوانه)ا
N 45 20250 casablanca MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 6657).
469I

CANOCAF SARL

MINI TRAVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
MINI TRAVA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

عاريض رقم ) - 62000 الناظور 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55655
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  )2 شتن30  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
MINI TRAVA مبلغ رأسمالها 90.000 
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
الناظور   62000  -  ( رقم  عاريض 
نشاط  نهاية   -  : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الناظور   62000  -  ( رقم  عاريض 

املغرب. 
و عين:

و  عامري  سعيد  السيد)ة) 
الناظور   62000 الناظور  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4656.

470I

CANOCAF SARL

MINI TRAVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم )0 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

MINI TRAVA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي 

عاريض رقم ) - 62000 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  )2 شتن30  املؤرخ في 

MINI TRAVA شركة ذات املسؤولية 

 90.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

الناظور   62000  -  ( رقم  عاريض 

نشاط  نهاية  ل-  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و عين:

و  عامري  سعيد  السيد)ة) 

الناظور   62000 الناظور  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي   2022 شتن30   (0 بتاريخ 

الناظور   62000  -  ( رقم  عاريض 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4678.

471I

retail holding 

فارمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

retail holding
 K.M. 3,5, Angle rue du Rif et

 route des Zaërs ، 10170، rabat
maroc

فارمين شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي إقامة 
سعد 2 رقم 55 الهرهورة تمارة 
إقامة سعد 2 رقم 55 الهرهورة 

تمارة 52040 تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.525555

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 يونيو   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   5.000.000«
»5.000.000 درهم» إج  »2.000.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2570.
472I

HASNAOUIA CONTROLE

STE RIZQUI -AGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
STE RIZQUI -AGRO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 
02 ودادية السكن النور مشرع 

بلقصي3ي - 54200 سيدي سليمان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(7
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   52 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
خالد بوزكري  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   420
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

املنعم رضا بتاريخ 52 شتن30 2022.
خالد بوزكري  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   550
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 
الرحيم عزي بتاريخ 52 شتن30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بلقصي3ي  بمشرع  االبتدائية 

06 أكتوبر 2022 تحت رقم 7)5.

473I

retail holding 

فارمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

retail holding
 K.M. 3,5, Angle rue du Rif et

 route des Zaërs ، 10170، rabat
maroc

فارمين شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي إقامة 
سعد 2 رقم 55 الهرهورة تمارة 
إقامة سعد 2 رقم 55 الهرهورة 

تمارة 52040 تمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.525555

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
فرج  أمين  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   50.000.000
لفائدة  حصة   20.000.000 أصل 
بيست فينونسياغ بتاريخ  )ة)  السيد 

24 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   07 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2570.

474I

Cabinet Comptable Marzofid

ART TRANSLATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
ART TRANSLATION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
التاني رقم58 زنقة وبل ه30ي خيام 

2 أغادير - 0)800 أغادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(575
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ART  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSLATION
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفعاليات املهنية والثقافية والدولية 
)توفي3  مفوض  املؤتمرات.  وتنظيم 
والت3ومة  اللغة  خدمات  الخدمات) 

وكدا الت3ومة الفورية ٠ََ.
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
زنقة وبل ه30ي خيام  التاني رقم58 

2 أغادير - 0)800 أغادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000 السيدة عصاص حسناء : 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حسناء  عصاص  السيدة 
شارع الحسن الثاني شقة  عنوانه)ا) 
الرباط   50020 الرباط  حسان   55

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
حسناء  عصاص  السيدة 
شارع الحسن الثاني شقة  عنوانه)ا) 
الرباط   50020 الرباط  حسان   55

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559286.
475I

COG

فطال للبناء
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

فطال للبناء شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي املسي3ة ) 
الحي أ رقم 254 الشقة ) مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   22
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فطال   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

للبناء.

وميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء.

عنوان املقر االوتماعي : املسي3ة ) 

 - مراكش   ( الشقة   254 الحي أ رقم 

40000 مراكش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

 : أخنشوش  بن  حسن  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أخنشوش  بن  حسن  السيد 

الجديد  تكمي  دوار  عنوانه)ا) 

ترميكت ورزازات   02 رقم  الشمالية 

45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

أخنشوش  بن  حسن  السيد 

الجديد  تكمي  دوار  عنوانه)ا) 

ترميكت ورزازات   02 رقم  الشمالية 

45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 04)545.

476I

FAIR VALUE

R&R PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAIR VALUE

4) شارع طرابلس الطابق االول رقم 

2 ، 2000، الدار البيضاء املغرب

R&R PRODUCTIONS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 

الزرقطوني. مكتب 55 و 56. الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء. 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 R&R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRODUCTIONS
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سينمائي.
46 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
الدار   .56 و   55 مكتب  الزرقطوني. 
البيضاء.  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 R&R PRODUCTION الشركة 
SPRL : 500 حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 R&R PRODUCTION الشركة 
دي  شارع   567 عنوانه)ا)   SPRL
 .5020 في   A8 صندوق   ، مولينبيك 
 ، بروكسل   5020 بلجيكا   ، بروكسل 

بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 Christine MIGEOTTE السيدة 
شارع دي مولينبيك   567 عنوانه)ا) 
 ، بروكسل   .5020 في   A8 صندوق   ،

بلجيكا 5020. بروكسل ، بلجيكا
السيد غالب وواد عنوانه)ا) 567 
 A8 صندوق   ، مولينبيك  دي  شارع 
 5020 بلجيكا   ، بروكسل   .5020 في 

بروكسل ، بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم -.

477I

مكتب التوثيق بمراكش االستاذ ومال محدا

NIME TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب التوثيق بمراكش االستاذ 

ومال محدا

زاوية شارع محمد السادس و طريق 
تاركة اقامة كارولين الطابق االول 

الشقة رقم 5 ,2 وليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

NIME TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 42 أكيود 

تجزئة سيدي غانم الحي الصناعي - 

40000 مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50(5(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تم اإلعالم  25 نون30  املؤرخ في 

بوفاة الشريك ابراهيم وسني و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه 

 2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ااتي :

 25.562  ، السيد)ة) محمد اسني 

حصة.

 ، وسني  العزيز  عبد  السيد)ة) 

25.562 حصة.

 ، وسني  الحسين  السيد)ة) 

25.562 حصة.

 2.556  ، السيد)ة) خديجة وسني 

حصة.

 2.558  ، همان  مامة  السيد)ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545456.

478I

“ MOULA CONSTRUCTION“ مل  كونست3كسيون

 MOULA CONSTRUCTION»
« ملى كونستركسيون

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOULA“ مل  كونست3كسيون

“ CONSTRUCTION

26 شارع مرس سلطان شقة ) 

الطابق ااول - ، 0)205، الدار 

البيضاء املغرب

 MOULA CONSTRUCTION«

» مل  كونست3كسيون شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة ) الطابق ااول 

- - 0)205 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 «  MOULA CONSTRUCTION«

مل  كونست3كسيون.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

26 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

مرس سلطان شقة ) الطابق ااول - - 

0)205 الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

5.000 حصة   : السيد ملبي وواد 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ملبي وواد عنوانه)ا) أوالد 
بن أعمر الدحامنة بوسكورة 27582 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد ملبي وواد عنوانه)ا) أوالد 
بن أعمر الدحامنة بوسكورة 27582 

الدار البيضاء املغرب
سفيان  دريس  ايت  السيد 
 6 رقم   ( زنقة كوسموس  عنوانه)ا) 
املحمدي  الحي  فيلت  ال   4 الطابق 

20570 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 8022).
479I

FADIFISC

ALASKA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
ALASKA PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 56 

زنقة بي3وت حي الشاجي بيوكرة - 
87500 اشتوكة ايت باها املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22(47
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 غشت   2( في  املؤرخ 
ذات  شركة   ALASKA PRIVE حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
حي  بي3وت  زنقة   56 رقم  اإلوتماعي 
الشاجي بيوكرة - 87500 اشتوكة ايت 

باها املغرب نتيجة ل•
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وقف نشاط الشركة.
و عين:

و  شضوض  مصطفى  السيد)ة) 
بنسركاو  الفرح   795 رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  اكادير   80000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي   2022 غشت   2( بتاريخ 
 - زنقة بي3وت حي الشاجي بيوكرة   56

87500 اشتوكة ايت باها املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2268.
480I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

SAMANTA-TN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
SAMANTA-TN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي لاللة 
ميمونة املركز سوق اربعاء الغرب 
سوق اربعاء الغرب 54552 سوق 

اربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27849
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAMANTA-TN
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي3.

لاللة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الغرب  اربعاء  سوق  املركز  ميمونة 
سوق   54552 الغرب  اربعاء  سوق 

اربعاء الغرب املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : لعنب  بوسلهام  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوسلهام لعنب عنوانه)ا) 

لالميمونة املركز سوق الربعاء الغرب 

54552 سوق اربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد بوسلهام لعنب عنوانه)ا) 

لالميمونة املركز سوق الربعاء الغرب 

54552 سوق اربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 نون30   08 بتاريخ 

.569

481I

مكتب التوثيق بمراكش االستاذ ومال محدا

JRE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب التوثيق العصري بمراكش 

االستاذ ومال محدا

زاوية شارع محمد السادس و طريق 
تاركة اقامة كارولين الطابق االول 

الشقة رقم 5 ,2 وليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

JRE IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

الشرف الشقة رقم 52 الطابق 

الثاني عمارة 555 دوار السراغنة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9445(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   5( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) كمال الرشيقي 
أصل  من  اوتماعية  حصة   250
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000
شتن30   5( بتاريخ  اوروض  حسن 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545250.
482I

GUARDIYA-LAA

SAHARASOUSMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

SAHARASOUSMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الوفاق بلوك B رقم 245 العيون 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(7(5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   54
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARASOUSMA
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
العيون   245 رقم   B بلوك  الوفاق 

70000 العيون املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 400  : السيد بوزريبة عبد العزيز 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد بوزريبة رشيد : 00) حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

 (00  : محمد  بوزريبة  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 400  : السيد بوزريبة عبد العزيز 
بقيمة 500 درهم.

السيد بوزريبة رشيد : 00) بقيمة 
500 درهم.

 (00  : محمد  بوزريبة  السيد 
بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  بوزريبة  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  بوزريبة  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  بوزريبة  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
العزيز  عبد  بوزريبة  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
483I

GUARDIYA-LAA

ADERALIM DAK 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

 ADERALIM DAK شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

غاندي اكادير رقم )55 - 00)7 

داخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(555

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   54

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADERALIM DAK

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

املواد الغذائية استي3اد تصدير.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 7(00  -  55( رقم  اكادير  غاندي 

داخلة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : زكموني  ر�سى  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 5000  : زكموني  ر�سى  السيد 

بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكموني  ر�سى  السيد 

داخلة 00)7 داخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  زكموني  ر�سى  السيد 

داخلة 00)7 داخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم -.

484I

FOUZMEDIA

BODY CHALLENGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BODY CHALLENGE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي اليانس 

دارنا الشطر 2 الرقم 548 س محل 
رقم 5 - 54000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   04
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BODY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CHALLENGE
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العياقة البدنية والرقص الفنون.
اليانس   : االوتماعي  املقر  عنوان 
548 س محل  الرقم   2 دارنا الشطر 

رقم 5 - 54000 القنيطرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان حروش عنوانه)ا) 
منطقة   6 الشقة   8 بلوك ب عمارة 

التنشيط 54000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد رضوان حروش عنوانه)ا) 

منطقة   6 الشقة   8 بلوك ب عمارة 
التنشيط 54000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.
485I

Fathi for technology

MER FOR OUED EDDAHAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fathi for technology
حي البيشات الداخلة ، 000)7، 

الداخلة املغرب
 MER FOR OUED EDDAHAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 HAY EL وعنوان مقرها اإلوتماعي
 KASSAM 2 NR 373 DAKHLA -

 73000 DAKHLA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(095
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   50
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MER  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FOR OUED EDDAHAB
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.AQUACULTURE
 HAY EL : عنوان املقر االوتماعي 
 KASSAM 2 NR 373 DAKHLA -

.73000 DAKHLA MAROC
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة افنينة سيدي عنوانه)ا) 
حي القسم 2 رقم 7) الداخلة 000)7 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيدة ملي3ة ابريزيخ عنوانه)ا) حي 

 7(000 الداخلة   (7( 2 رقم  القسم 

الداخلة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم -.

486I

مكتب املحاسبة

IGHZAFEN
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة

56 زنقة سال السعادة 2 ، 55000، 

الخميسات املغرب

IGHZAFEN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: حي اامل 

بلوك 5 رقم 90 واملاس - 55000 

الخميسات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25957

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 55 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل   قرار رقم ااول: 

تفويت مائة حصة اوتماعية  مايلي: 

من  للحصة  درهم  مائة  فئة  من 

نورالدين  أغزاف  السيد  طرف 

لفائدة السيد أحمري عاشور كما ثم 

تعيين السيد عاشور أحمري كوكيل 

السيد  استقالة  بعد  للشركة  وحيد 

نورالدين أغزاف

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي ينص عل   بند رقم السابع: 

مايلي: الحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 0)).

487I
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 RIAD SARANDA HOTEL
RESTAURANT & SPA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

 RIAD SARANDA HOTEL
RESTAURANT & SPA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي درب 
الجديد رقم 545 باب دكالة - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0495
 57 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 RIAD SARANDA HOTEL

.RESTAURANT & SPA
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 
الخدمات)الفنادق,منازل  تسيي3  في 

الضيافة,رياض)
- التصدير و االستي3اد

.
درب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الجديد رقم 545 باب دكالة - 40000 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : كريم  لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريم  لطيفة  السيدة 

545 درب الجديد باب دكالة 40000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  كريم  لطيفة  السيدة 

545 درب الجديد باب دكالة 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 7)5458.

488I

louardi compta

BEST TOP SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

0000)، فاس املغرب

BEST TOP SERVICES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 6) 

الطابق ) تجزئة الفتح زواغة طريق 

عين السمن فاس - 0020) فاس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   0(

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TOP SERVICES
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معددة
عامل طباعة.

عنوان املقر االوتماعي : عمارة 6) 
تجزئة الفتح زواغة طريق   ( الطابق 
فاس   (0020  - فاس  السمن  عين 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد العربي الكركاري 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العربي الكركاري عنوانه)ا) 
الفتح  تجزئة   ( الطابق   (6 عمارة 
فاس   (0020 فاس  العليا  زواغة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد العربي الكركاري عنوانه)ا) 
الفتح  تجزئة   ( الطابق   (6 عمارة 
فاس   (0020 فاس  العليا  زواغة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4529.
489I

louardi compta

 EL OUAFI ET SES
 FILS INSTITUE PRIVE

 DES LANGUES ET
 DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
0000)، فاس املغرب

 EL OUAFI ET SES FILS
 INSTITUE PRIVE DES LANGUES

 ET DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
سوسة زنقة البانيا رقم 525 الزهور 

2 فاس - 0060) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   50
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OUAFI ET SES FILS INSTITUE
 PRIVE DES LANGUES
 ET DES FORMATIONS

.PROFESSIONNELLES
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التحضي3 لالمتحان
مركز للتكوين والتعلم.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
525 الزهور  سوسة زنقة البانيا رقم 

2 فاس - 0060) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الوافي  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  الوافي  حنان  السيدة 
فاس   2 شارع بور سعيد الزهور   2(

0060) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الوافي  حنان  السيدة 
فاس   2 شارع بور سعيد الزهور   2(

0060) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6575.
490I

INFOPLUME

CCHM EXPRESS SARL AU
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
549 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 5 رقم 57 ، 90000، طنجة 
املغرب

 CCHM EXPRESS SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 7 زنقة 

العراق اقامة الصفا واملرو  الطابق 
7 رقم 45 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.522897
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تفويت السيد كريم الغليزوري وميع 
حصصه في الشركة املمثلة في 5000 
للحصة  درهم   500 بقيمة  حصة 
التي  العوني  مريم  السيدة  لفائدة 
اصبحت الشريكة الوحيدة للشركة 

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
كريم  السيد  استقالة  قبول  مايلي: 
الغليزوري من مهامه كمسي3 للشركة 
الزهرة  الحساني  السيدة  وتعيين 

كمسي3ة وديدة 
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
الوحيد  باالمضاء  مقيدة  الشركة 

للمسي3ة السيدة الحساني الزهرة

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
انشاء قانون اسا�سي وديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
العوني  السيدة  الوحيدة  الشريكة 
الشركة  راسمال  في  مساهمة  مريم 

500000 درهم
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
درهم   500000 الشركة  راسمال 
 500 بقيمة  حصة   5000 مقسم 
الشريكة  ملكية  في  للحصة  درهم 

الوحيدة السيدة العوني مريم 
عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 
للسيدة  موكل  الشركة  تسي3  مايلي: 

الحساني الزهرة 
عل   ينص  الذي   :56 رقم  بند 
باالمضاء  مقيدة  الشركة  مايلي: 
الحساني  السيدة  للمسي3ة  الوحيد 

الزهرة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259396-13031.
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FLASH ECONOMIE

CANADA PROMOTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إعالن عن إنشاء شركة
 CANADA PROMOTION

SARLAU
محدودة  شركة  تأسيس  تم 
التالية  املميزات  ذات  املسؤولية 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 15/05/2019
التسمية : 

 CANADA PROMOTION
 SARLAU

ووميع  البناء  أعمال  الهدف: 
الحرف

الحي  ل  زنقة  اإلوتماعي:  املقر 
الصناعي عين السبع الدار البيضاء 

50000 درهم مقسمة  الرأسمال: 
عل  500 حصة من فئة 500 درهم 

املدة: 99 سنة

التسيي3: السيد مشرح خالد 
 (5 يناير إج    5 من  السنة املالية: 

دون30
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لإلستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 
بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 

 4(6997 رقم:  التجاري  السجل 
بتاريخ 25/06/2019 

492I

JHRB BATIMENTS

JHRB BATIMENTS
إعالن متعدد القرارات

JHRB BATIMENTS
حي ال30انص القديمة، القطعة رقم 
2506، الطابق اار�سي ، 90000، 

طنجة املغرب
JHRB BATIMENTS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: حي 

ال30انص القديمة، القطعة 2506، 
الطابق اار�سي - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5(0955
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 نون30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
 500.000 من  الشركة  رأسمال  رفع 
وذلك  درهم،   200.000 إج   درهم 
من  وديدة  حصة   5.000 بإصدار 
الواحدة.  للحصة  درهم   500 فئة 
االوتماعية  الحصص  وميع 
السيد  بإسم  مصدرة  الجديدة 
الجنسية،  مغربي  سعيد السعيدي، 
موالي  شارع  بطنجة،  والساكن 

سليمان، بصفته الشريك الجديد. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
واإلفراج  االكتتاب  عل   املوافقة 
حصة   5.000 عن  الفعلي  الكامل 
اوتماعية من فئة 500 درهم للحصة 
الجديد  الشريك  من قبل  الواحدة، 
وذلك  السعيدي  سعيد  السيد 
بواسطة االكتتاب نقدا في الحساب 

البنكي للشركة. 

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

السعيدي،  سعيد  السيد  تعيين 

والساكن بطنجة،  مغربي الجنسية، 

شارع موالي سليمان كمسي3 للشركة، 

وذلك ملدة غي3 محدودة.

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

تجديد ثقة تسيي3 الشركة في السيد 

بصفته مسي3  عبد الغني منصوري، 

محدودة.  غي3  ملدة  وذلك  للشركة، 

معامالتها  وميع  في  الشركة  تلزم 

معا  الشريكين  املسي3ين  بتوقيع 

السيد عبد الغني منصوري والسيد 

سعيد السعيدي.

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

ااسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بعدة شركاء.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مايلي: 

إعادة صياغته في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بعدة شركاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259489.

493I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة غريين اريزونا

)GREEN ARIZONA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE GREEN( شركة غريين اريزونا

ARIZONA SARL) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر حرث 

وماعة غريس العلوي كلميمة - 

52250 كلميمة املغرب



22261 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE GREEN( اريزونا  شركة غريين 

.(ARIZONA SARL
 (5  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ااشغال املختلفة أو البناء.
2) بيع املواد و اآلالت الفالحية.

)) بيع املواد الكيماوية بالتقسيط.
قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
حرث وماعة غريس العلوي كلميمة 

- 52250 كلميمة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد رضوان مزيغي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيد محمد أمين ص30ي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مزيغي  رضوان  السيد 
زنقة كردميت قصر كردميت تنجداد 

52600 تنجداد املغرب.
ص30ي  أمين  محمد  السيد 
الحي الجديد شارع موالي  عنوانه)ا) 
أرفود   52200 أرفود  اسماعيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مزيغي  رضوان  السيد 
زنقة كردميت قصر كردميت تنجداد 

52600 تنجداد املغرب
ص30ي  أمين  محمد  السيد 
الحي الجديد شارع موالي  عنوانه)ا) 
اسماعيل أرفود 52200 أرفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 22)5.
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Fiduciaire FICOTRAV

 STE HART( شركة حارت مينيرو
)MINERAUX SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE HART( شركة حارت ميني3و
MINERAUX SARL AU) شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر حرث 
وماعة غريس العلوي كلميمة - 

52250 كلميمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(57
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE HART( ميني3و  حارت  شركة 

.(MINERAUX SARL AU
 (5  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استخراج املعادن.

2) بيع املعادن.
)) االستي3اد و التصدير.

قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
حرث وماعة غريس العلوي كلميمة 

- 52250 كلميمة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

الرحمان  عبد  �سي  أيت  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان  عبد  �سي  أيت  السيد 

عنوانه)ا) قصر حرث كلميمة 52250 

كلميمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الرحمان  عبد  �سي  أيت  السيد 

عنوانه)ا) قصر حرث كلميمة 52250 

كلميمة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

شتن30 2022 تحت رقم 5572.
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Fiduciaire FICOTRAV

شركة ويلد ديزيرت اوف 

 STE WILD DESERT(مروكو

)OF MOROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE(شركة ويلد ديزيرت اوف مروكو

 WILD DESERT OF MOROCCO

SARL AU) شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي راس 

العرك تغمرت الطاوس الريصاني - 

52222 الطاوس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

 STE WILD(ويلد ديزيرت اوف مروكو

 DESERT OF MOROCCO SARL

.(AU

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجوالت السياحية.

راس   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - الريصاني  الطاوس  تغمرت  العرك 

52222 الطاوس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : لعمييار  علي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي لعمييار عنوانه)ا) حي 

موالي ادريس االول زنقة )0 رقم 06 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  لعمييار  علي  السيد 

 06 رقم   0( جي مرالي ادريس زنقة 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 52)5.

496I
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Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

ste KARI HAIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 165av Tanger 1er etage apt 3

nador، 62000، Nador maroc

ste KARI HAIR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

طه حسين رقم 25/)2 - 62000 

الناضور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57455

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 57 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 ste شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   KARI HAIR SARL

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

رقم  حسين  طه  شارع  اإلوتماعي 

املغرب  الناضور   62000  -  25/23

نتيجة ل : عدم ووود التمويل.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 62000  -  25/23 رقم  حسين  طه 

الناضور املغرب. 

و عين:

و  واعلي  الكريم  عبد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي املطار 62000 الناضور 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4762.
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مكتب املحاسبة الفا�سي

ZYM FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الفا�سي
5 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

000)9، تطوان املغرب
ZYM FASHION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
محمد اليزيدي عمارة سارة بلوك 

س رقم 05 تطوان - 000)9 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FASHION
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
بلوك  سارة  عمارة  اليزيدي  محمد 
تطوان   9(000  - تطوان   05 س رقم 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 250  : الحموتي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : الحموتي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : الحموتي  مروان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد زهي3 الزرهوني : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحموتي  خالد  السيد 

شارع الجيش امللكي اقامة هناء طابق 

5 عمارة 24 000)9 تطوان املغرب.

السيد يوسف الحموتي عنوانه)ا) 

شارع القاهرة والية سنت3 عمارة رقم 
05 الطابق 6 رقم 25 000)9 تطوان 

املغرب.

السيد مروان الحموتي عنوانه)ا) 

عمارة  سنت3  والية  القاهرة  شارع 
 9(000  2( رقم   05 الطابق   02 رقم 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  الزرهوني  زهي3  السيد 

رقم  افيسيون  اقامة  مرتيل  طريق 

تطوان   9(000  4 شقة   5 ط   562

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزرهوني  زهي3  السيد 

رقم  افيسيون  اقامة  مرتيل  طريق 

تطوان   9(000  4 شقة   5 ط   562

املغرب

السيد مروان الحموتي عنوانه)ا) 

عمارة  سنت3  والية  القاهرة  شارع 
 9(000  2( رقم   05 الطابق   02 رقم 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2220.

498I

OREA

 SKHIRAT INDUSTRIAL CITY
2

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 SKHIRAT INDUSTRIAL CITY 2

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي مركز 

أعمال الرياض ، مبنى س2 ، الجناح 

الجنوبي ، شارع الرياض - 50500 

الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.520659

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2058 أبريل   50 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »500.) 
إج   درهم»   (5.000« أي من  درهم» 
تقديم   : عن طريق  درهم»   (4.500«

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف30اير   57 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2025 تحت رقم )558.

499I

FITICOF

CHAHD BEAUTY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

0000)، فاس املغرب
CHAHD BEAUTY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي العمارة 
5 تجزئة مربيا بالص طريق عين 

الشقف متجر رقم 2 إقامة مربيا - 
0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAHD BEAUTY
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للحالقة و التجميل.
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العمارة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
عين  طريق  بالص  مربيا  تجزئة   5
 - إقامة مربيا   2 الشقف متجر رقم 

0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : موحوش  السيدة أسماء 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أسماء موحوش عنوانه)ا) 
زنقة عين السبع رقم 0)5 حي النهضة 

قرية 55004 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة أسماء موحوش عنوانه)ا) 
زنقة عين السبع رقم 0)5 حي النهضة 

قرية 55004 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 54 نون30 2022 

تحت رقم 4687/2022.

500I

MARGEST SARL AU

ميكاطراك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ميكاطراك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

497 كراج رقم 05 الكرم مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(064(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميكاطراك.

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار السيارات.
عنوان املقر االوتماعي : رقم 497 

كراج رقم 05 الكرم مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   ((  : السيد عماد وزاض 

بقيمة 500 درهم للحصة.

حصة   (4  : بلول  السيد يوسف 

بقيمة 500 درهم للحصة.

حصة   ((  : السيد ومال حبيلة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وزاض  عماد  السيد 

مراكش   46 رقم  العزوزية  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بلول  يوسف  السيد 

 54 رقم  الكندافي  العزوزية  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  حبيلة  ومال  السيد 
دوار ماشو بلوك 54 رقم 5)2 مراكش 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  وزاض  عماد  السيد 

مراكش   46 رقم  العزوزية  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  بلول  يوسف  السيد 

 54 رقم  الكندافي  العزوزية  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 85)545.

501I

FIRST ADM SERVICE

AFRIQUA TAAMIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIRST ADM SERVICE
 SALMIA 2 RUE 20 IMM33 APP
05 ، 20700، casablanca maroc
AFRIQUA TAAMIR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 50 شقة رقم 
57 الدار البيضاء. - 20450 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(4544
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRIQUA TAAMIR SARL
الت3ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   77  : عنوان املقر االوتماعي 
محمد سميحة الطابق 50 شقة رقم 
الدار   20450  - البيضاء.  الدار   57

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد كموتي ياسين : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيد الصبي3 عبد الحق 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسين  كموتي  السيد 
الولفة   22 رقم   08 أوالد عزوز بلوك 
20220 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

الحق  عبد  الصبي3  السيد 
وماعة  الطهاهرة  دوار  عنوانه)ا) 
املراسلة آسفي 20560 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ياسين  كموتي  السيد 
الولفة   22 رقم   08 أوالد عزوز بلوك 
البيضاء  الدار   20220 البي  الدار 

املغرب
الحق  عبد  الصبي3  السيد 
وماعة  الطهاهرة  دوار  عنوانه)ا) 
املراسلة آسفي 20560 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )55955.
502I

Open compta

مكران ابو اروى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Open compta
 Appart 06 rue lalla amina Imm

1، 44000، Essaouira Maroc
مكران ابو ارو  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي التجزئة 5 
رقم 468 - 44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5459
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2025 يونيو   28 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  ارو   ابو  مكران 
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
 -  468 رقم   5 التجزئة  اإلوتماعي 
 : الصويرة املغرب نتيجة ل   44000

تصفية لعدم اشتغال الشركة.
و حدد مقر التصفية ب التجزئة 5 
رقم 468 - 44000 الصويرة املغرب. 

و عين:
فاطمة بابا و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
املغرب  الصويرة   44000 الصويرة 

كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ )5 غشت 

2025 تحت رقم 268.
503I

ASMAA MEDIA GROUP

YOUSSEFER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 9) الرقم 

20 ال30نو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

YOUSSEFER شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي مجموعة 

التقدم 2-57 طابق 2 سيدي 
ال30نو�سي - - البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((606(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2025 تقرر حل  )5 غشت  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   YOUSSEFER الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
التقدم  مجموعة  اإلوتماعي  مقرها 
ال30نو�سي  سيدي   2 طابق   2-17
عدم   : املغرب نتيجة ل  البيضاء   -  -

االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
سيدي   2 طابق   2-17 التقدم 

ال30نو�سي - - البيضاء املغرب. 
و عين:

و  امشيل  املختار  السيد)ة) 
 520 بلوك  حي اللة مريم  عنوانه)ا) 
املغرب كمصفي  البيضاء   -  58 رقم 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : مجموعة التقدم 

17-2 طابق 2 سيدي ال30نو�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2025 تحت رقم 794200.
504I

مكتب التوثيق بمراكش االستاذ ومال محدا

SOBALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب التوثيق بمراكش االستاذ 
ومال محدا

زاوية شارع محمد السادس و طريق 
تاركة اقامة كارولين الطابق االول 
الشقة رقم 5 ,2 وليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
SOBALM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي فندق 
املسافر أمام املحطة الطرقية 

العزوزية - 40000 مراكش املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك ابراهيم وسني و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل   حصصه 

 2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ااتي :

 9.(75  ، اسني  محمد  السيد)ة) 
حصة.

 ، وسني  العزيز  عبد  السيد)ة) 
75).9 حصة.

السيد)ة) الحسين وسني ، 75).9 
حصة.

 9(7  ، وسني  خديجة  السيد)ة) 
حصة.

 9(8  ، همان  مامة  السيد)ة) 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545457.
505I

FLASH ECONOMIE

STE SAGHIR FISH 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE SAGHIR FISH
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 500000 درهم

 مقرها اإلوتماعي : متجر رقم 654 
حي وديد بنسودة - فاس

رقم التقييد في السجل التجاري : 
60557

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون30 2022 قرر :

- املوافقة عل  تقرير املصفي
التصفية  قفل  عل   املوافقة   -
والضريبة  التجاري  السجل  وإلغاء 

املهنية
-الصالحيات والشكليات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 54 نون30 2022 

تحت رقم 4694/022
506I

FLASH ECONOMIE

NEGOCE YAZAMAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NEGOCE YAZAMAN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
يزمان رقم 2 طريق القنيطرة - 

55000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5409
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   0(

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE YAZAMAN
التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة-اعمال مختلفة.
اقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - القنيطرة  طريق   2 رقم  يزمان 

55000 سال املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : الفارس  السالم  عبد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفارس  السالم  عبد  السيد 
عمارة  التشييد  اقامة  عنوانه)ا) 
اكادير   80000 الهد    06 شقة   58

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الفارس  السالم  عبد  السيد 
 58 التشييد عمارة  اقامة  عنوانه)ا) 
شقة 06 الهد  80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف30اير   07 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 8205).

507I

LEADER FIDUCONSEIL

IONOW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIDUCONSEIL
54 ، شارع ابن الصباضح ، اقامة 

ليالس ، الطابق السفلي ، مكتب 8 ، 
20000، الدارالبيضاء املغرب
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IONOW شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم ) 
ملتقي شارع ابن سينا وإيمباس 

ميموزا، معارف - 20500 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(6255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 يناير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IONOW
-عمليات   : غرض الشركة بإيجاز 
والتسويق ع30   ، الخدمات عن بعد 
املعلومات  أنظمة  وتكامل   ، الهاتف 
وتجارة   ، اإلنت3نت  ع30  واملبيعات   ،

وتصدير السلع والخدمات ؛
تشغيل مركز االتصال واملواقع   -

اإللكت3ونية.
- وميع عمليات الشراء واملبيعات 
بالعمولة  التجارية  اانشطة  ووميع 
أو غي3 ذلك لجميع السلع أو املنتجات 
من   ، أو البضائع أو وميع الخدمات 

أي نوع.
رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
وإيمباس  سينا  ابن  شارع  ملتقي   (
 20500  - معارف  ميموزا، 

الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 250  : محمد  ايوب  ابو  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : هشام  ايوب  ابو  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
:  السيد بينوا أوين أنتوين هوال 
250 حصة بقيمة 500 درهم للحصة

:  السيد واليت لوران بيي3 مارك 

250 حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابو ايوب محمد عنوانه)ا) 

 2 الشقة  29ب  اقمة  سيتي  كولف 

بوسكورة   20000 الخضراء  املدينة 

املغرب.

السيد ابو ايوب هشام عنوانه)ا) 

املدينة   554 فيال  سيتي  كولف 

الخضراء 20000 بوسكورة املغرب.

هوال  أنتوين  أوين  بينوا  السيد 

 ، شارع مقلد العكيلي   55 عنوانه)ا) 

 20000  ( الشقة   ، الثالث  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

مارك  بيي3  لوران  واليت  السيد 

عنوانه)ا) اقامة بيش روت 2 الطابق 

2 20000 دار بوعزة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد ابو ايوب محمد عنوانه)ا) 

 2 الشقة  29ب  اقمة  سيتي  كولف 

بوسكورة   20000 الخضراء  املدينة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2022 تحت رقم 857659.

508I

سبارتو كار

سبارتو كار
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

سبارتو كار

الدار البيضاء حي االلفة مجموعة » 

ك » زنقة 555 رقم 557 ، 20220، 

الدار البيضاء املغرب

سبارتو كار شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الدار 
البيضاء 4)2 شارع يعقوب املنصور 

فضاء انفا الطابق 4 رقم 56 - 

20600 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7257
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
يعقوب  شارع   2(4 البيضاء  »الدار 
املنصور فضاء انفا الطابق 4 رقم 56 
إج   املغرب»  الدار البيضاء   20600  -
حي االلفة مجموعة  »الدار البيضاء 
 20220  - 557 555 رقم  » ك » زنقة 

الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845584.
509I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

sabre corp
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
sabre corp »شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 208 الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 9) طريق 

آسفي - 40550 مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52(2(5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 نون30 2022 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
 FTI Global Distribution

System
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545468.
510I

SAFIGESTRA مكتب سفي ويست3ا للمحاسبة

BELBA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب سفي ويست3ا للمحاسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi
BELBA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي الشقة أ 

بلوك )5 الرقم 25 حي اوريدة اسفي 
- 46000 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 نون30   08
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BELBA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAV
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري--مقاول في االشغال املختلفة 

او البناء..
الشقة أ   : عنوان املقر االوتماعي 
بلوك )5 الرقم 25 حي اوريدة اسفي 

- 46000 أسفي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد بليمني : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيدة لبنى بامو�سي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بليمني عنوانه)ا) 54 
زنقة أ تجزئة امنية حي البواب اسفي 

46000 اسفي املغرب.
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عنوانه)ا)  بامو�سي  لبنى  السيدة 
اسفي   5 اوريدة  حي   5( بلوك   25

46000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد بليمني عنوانه)ا) 54 
زنقة أ تجزئة امنية حي البواب اسفي 

46000 اسفي املغرب
عنوانه)ا)  بامو�سي  لبنى  السيدة 
اسفي   5 اوريدة  حي   5( بلوك   25

46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   2( بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2025 تحت رقم -.

511I

ائتمانية حلب لالستشارة

YASTADIGITAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حلب لالستشارة
44 زنقة عمر بن الخطاب. برشيد ، 

26500، برشيد املغرب
YASTADIGITAL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 
25 تجزئة النايت 2 الطابق الثاني - 

26202 الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57299
 57 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASTADIGITAL

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارة  في  االلكت3ونية_التكوين 
بالتجزئة  االلكت3ونية_البيع 

ملستحضرات التجميل.
الرقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - الطابق الثاني   2 تجزئة النايت   25

26202 الدروة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيدة الرحموني هجر 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الرحموني هجر عنوانه)ا) 
 8( العمارة  الخامس  محمد  شارع 
الجديدة  سال   55500  26 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة الرحموني هجر عنوانه)ا) 
 8( العمارة  الخامس  محمد  شارع 
الجديدة  سال   55500  26 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  ب30شيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5589.

512I

زوبي3 بوتغماس

STE PHYTONEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبي3 بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 5050)، تازة 

املغرب
STE PHYTONEGOCE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
محمد الخامس سكن نزهة 465 ب 
الدور الرابع مكتب رقم )2 القنيطرة 

- 54000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67565

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHYTONEGOCE
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنفيذ مشاريع بالتنقيط
ومنتجات  ااسمدة  بذور  بيع 

الصحة النباتية ومنتجات النظافة
أعالف املوا�سي والدواون.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
ب   465 محمد الخامس سكن نزهة 
الدور الرابع مكتب رقم )2 القنيطرة 

- 54000 القنيطرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة مالك زرو : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مالك زرو عنوانه)ا) زنقة 
الحي   55 عمارة   5( الشقة  رقم   24
الصناعي القنيطرة 54000 القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة مالك زرو عنوانه)ا) زنقة 
الحي   55 عمارة   5( الشقة  رقم   24
الصناعي القنيطرة 54000 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ )0 نون30 

2022 تحت رقم 567)9.
513I

FIDUCIAIRE

PARA - ARISTOTE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

PARA - ARISTOTE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 52 تجزئة 

أرسطو طريق ايموزار 52 تجزئة 

أرسطو طريق ايموزار 0000) فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.75(6(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 

ذات  شركة   PARA - ARISTOTE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

 50.000.000 الوحيد مبلغ رأسمالها 

 52 اإلوتماعي  درهم وعنوان مقرها 

 52 ايموزار  طريق  أرسطو  تجزئة 

تجزئة أرسطو طريق ايموزار 0000) 

فاس املغرب نتيجة الملنافسة.

و عين:

و  لوليدي  دكاء  ند   السيد)ة) 

عنوانه)ا) اقامة النخلة شقة 5 شارع 

املغرب  فاس   (0000 الخطيب  ابن 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 05 نون30 2022 وفي 52 تجزئة 

تجزئة   52 ايموزار  طريق  أرسطو 

فاس   (0000 أرسطو طريق ايموزار 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 55 نون30 2022 

تحت رقم 4565/2022.

514I
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 SOCIETE TIMA YASSER
SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم )0 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 SOCIETE TIMA YASSER SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي الفتح 
أولموس املركز خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 ف30اير   50
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TIMA YASSER SARL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
-التشاور-التصدير  املختلفة 

وااليستي3اد.
عنوان املقر االوتماعي : حي الفتح 
 54000  - خنيفرة  املركز  أولموس 

خنيفرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
:  السيد بوعز  مرد  بن محمد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  بن  مرد   بوعز   السيد 
خنيفرة  املركز  أولموس  عنوانه)ا) 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
محمد  بن  مرد   بوعز   السيد 
خنيفرة  املركز  أولموس  عنوانه)ا) 

54000 خنيفرة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 495.

515I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

RA DIFFUSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 5 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
RA DIFFUSION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 5)5 شارع 

الحسن الثاني - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.55(865
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
اطالعه  بعد  العام  الجمع  قرر 
العالمة  حذف  املسي3،  تقرير  عل  
من   «  HOTEL LE 135  « التجارية 
 APPART  « و إضافة  اسم الشركة، 
HOTEL LE 135 » كعالمة تجارية عل  
اسم الشركة، وفقا للشهادة السلبية 
املحصل عليها بتاريخ 06/10/2022، 

تحت عدد 2586949.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845622.

516I

STE TIB COMPT SARL AU

EVAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وودة املغرب

EVAX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زاوية شارع 

الدرفوفي و ومال الدين االفغاني 

عمارة قايطي الطابق االول الشقة 

) - 60000 وودة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22((7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

درهم   50.000 مبلغ رأسمالها   EVAX

وعنوان مقرها اإلوتماعي زاوية شارع 

االفغاني  الدين  ومال  و  الدرفوفي 

الشقة  االول  الطابق  قايطي  عمارة 

 : 60000 وودة املغرب نتيجة ل   -  (

توقف نشاط الشركة.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الدين  ومال  و  الدرفوفي  شارع 
االفغاني عمارة قايطي الطابق االول 

الشقة ) - 60000 وودة املغرب. 

و عين:

عنوانه)ا)  و  بانا  اسية  السيد)ة) 

الرباط  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

وودة   60000  (4 رقم  معمورة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم )9)).

517I

دليلكوم كونست3يكسيون

محمد كافي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد كافي
456 تجزئة املسار شقة 2 الطابق 2 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
محمد كافي شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 456 
تجزئة املسار شقة 2 الطابق 2 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0((9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
محمد   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كافي.
تسيي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاهي واملطاعم.
 456  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق   2 شقة  املسار  تجزئة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد بن صالح بن علي 
 500 بقيمة  حصة   5.000  : املطلق 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بن صالح بن علي 
العربية  اململكة  عنوانه)ا)  املطلق 
اململكة  الرياض   52255 السعودية 

العربية السعودية.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد محمد بن صالح بن علي 

العربية  اململكة  عنوانه)ا)  املطلق 

اململكة  الرياض   52255 السعودية 

العربية السعودية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 8)5450.

518I

idaraty

VINCI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

VINCI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 2 زنقة 

يعقوب منصور الطابق 5 رقم 05 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.507575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 نون30   04 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

هللا  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

اوتماعية  حصة   50 بروحوالحجام 

السيد  لفائدة  حصة   50 أصل  من 

)ة) انصاف الزرهوني بتاريخ 04 نون30 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 049)5.

519I

االعالنات القانونية واالدارية

ADICO SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE ADICO«:شــركة تـأسـيـس 
 SURVEILLANCE « SARL.AU

RC :53585
بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   03/10/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:
 STE ADICO  : الـتـسـميـــــــــــــــة   -

 SURVEILLANCE
: شركة ذات املسؤولية  الشكل   -

املحدودة ذات مسؤول وحيد 
الحراسة  و  اامن   : الـمـوضـــــوع   -

وتسيي3مواقف السيارات 
- الـمـقر االوـتـماعــي : عمارة بونيت 
ابن  شارع  الثاني  الطابق   09 رقم 

العربي الحي الصناعي أكادير
- مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

- رأسمـــال الشركـــة 100000,00 :
- الـتسـيـيــــــــــــــــــر : نظيفي ادم 

لد   القانوني  اإليداع  تم  لقد   -
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 : بتاريخ   559296 باكادير تحت رقم 
التجاري  رقم سجلها   15/11/2022

هو:585)5 
520I

FLASH ECONOMIE

POLLUCLEAN SARL
إعالن متعدد القرارات

شركة پوليكلين
 POLLUCLEAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
درهم 9000000,00 رأسمالها

- بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر   ،25/10/2022
املسؤولية  دات  شركة  پوليكلين 
درهم   9000000 املحدودة رأسمالها 
حصة اوتماعية   90000 مقسم إج  
مقرها  للحصة،  درهم   500 بقيمة 
اإلوتماعي )5) شارع محمد الخامس 

الدار   ،4 رقم  الشقة  الطابق9،   ،
البيضاء ما يلي :

5 - التصديق عل  :
هبة ثمانمائة ألف ومئة حصة   -
حصة اوتماعية)   8500( اوتماعية 
إج   نحية  ادريس  السيد  طرف  من 

السيدة نادية فكري.
وخمسمئة  االف  أربعة  هبة   -
حصة   4500( اوتماعية  حصة 
عماد  السيد  طرف  من  اوتماعية) 

نحية إج  السيدة نادية فكري.
وخمسمئة  االف  أربعة  هبة   -
حصة   4500( اوتماعية  حصة 
مهدي  السيد  من طرف  اوتماعية) 
السيد  والده  يمثله  والدي  نحية 
ادريس نحية إج  السيدة نادية فكري.
موزعا  الشركة  رأسمال  ليصبح 

كالتاجي:
 45900( نحية  ادريس  السيد   -

حصة اوتماعية)
 44500( فكري  نادية  -السيدة 

حصة اوتماعية)
إدريس  السيد  تعيين  إعادة   2-
 للشركة ملدة غي3 محدودة.

ً
نحية مديرا

ااسا�سي  القانون  تجديد   -3
اعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 

بتاريخ 25/10/2022.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت   10/11/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم 845724.

521I

AFTISSE CONSEIL

S.R.V. IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

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

S.R.V. IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي االزدهار 

طريق أسفي بني زناسن عمارة ب 

شقة رقم 57 - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(066(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S.R.V.  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

االزدهار   : عنوان املقر االوتماعي 

ب  عمارة  زناسن  بني  أسفي  طريق 

مراكش   40000  -  57 رقم  شقة 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد طوماس مارتن ميلين : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : سومية  بوليم  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ميلين  مارتن  طوماس  السيد 

 5 مدينة  املعدن  كولف  عنوانه)ا) 
 40000 الجنوبي  النخيل   78 رياض 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بوليم سومية  السيدة 

 5 مدينة   78 رياض  املعدن  كولف 

سيبع 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
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ميلين  مارتن  طوماس  السيد 
 5 مدينة  املعدن  كولف  عنوانه)ا) 
 40000 الجنوبي  النخيل   78 رياض 

مراكش املغرب
عنوانه)ا)  بوليم سومية  السيدة 
 5 مدينة   78 رياض  املعدن  كولف 

سيبع 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم -.

522I

FIDUCIARE IITIMANE

INSAVIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

INSAVIA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي بناء فضاء 
شارع مارينا - زاوية طارق بن زياد 

وشارع عبد الكريم بن ولون أكدال 
الطابق 5 مكتب رقم 5 فاس - 

0000) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

60047
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2059 من يوليوز 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INSAVIA
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

أعمال البناء مختلفة.

بناء   : االوتماعي  املقر  عنوان 
زاوية طارق بن   - شارع مارينا  فضاء 
ولون  بن  الكريم  عبد  وشارع  زياد 
5 فاس  5 مكتب رقم  أكدال الطابق 

- 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
99 درهم،  مبلغ رأسمال الشركة: 

مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الطاخي  انس  السيد 
05 شارع محمد الخامس الفم  زنقة 

الحمر ارفود. ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الطاخي  انس  السيد 
05 شارع محمد الخامس الفم  زنقة 

الحمر ارفود. ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 من غشت  التجارية بفاس بتاريخ 

2059 تحت رقم 2598.
523I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

GIOVANNI RELAIS
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 5 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
GIOVANNI RELAIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 62 شارع 
سيدي عبد الرحمان بوسيجور - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4082(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 0) شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :(4 رقم  بند 

مايلي: ليس هناك أي تغيي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845625.

524I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CORDERIE DOR MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ااسا�سي للشركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 

الشقة 5 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

 CORDERIE DOR MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 586 

املنطقة الصناعية ونوب غرب 

املحمدية - - املحمدية املغرب.

»مالءمة النظام ااسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57765

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرر   2022 شتن30   2( في  املؤرخ 

للشركة  ااسا�سي  النظام  مالءمة 

الجمع  قرر  القانون:  مقتضيات  مع 

العام، إعادة صيغة النظام ااسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ااسا�سي  النظام  عل   املصادقة  و 

الذي تم عرضه من طرف  الجديد، 

املسي3ين 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 2228.

525I

TIMGOUNSSA COMPTABILITE AUDOT

TECHNO PIACE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TIMGOUNSSA COMPTABILITE
AUDOT

CASA ، 20000، CASA MAROC
TECHNO PIACE SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 81bd وعنوان مقرها اإلوتماعي

 la resistance 4eme etage appt
 n°8 casablanca CASABLANCA
20000 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نون30   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNO PIACE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

بالتقسيط معدات و وسائل القهوة.
 81bd  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 la resistance 4eme etage appt
 n°8 casablanca CASABLANCA

.20000 CASABLANCA MAROC
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 MOHAMMED السيد 
بقيمة  حصة   HANNANE : 1.000

500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 MOHAMMED السيد 
 HANNANE CIN N° GA58237
 HAY QODS RES عنوانه)ا) 
 AL MANZAH IMM 41 N°11
 SB CASABLANCA 20600

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 MOHAMMED السيد 
 HANNANE CIN N° GA58237
 HAY QODS RES عنوانه)ا) 
 AL MANZAH IMM 41 N°11
 SB CASABLANCA 20600

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دون30 2020 تحت رقم 5480).

526I

دليلكوم كونست3يكسيون

دليلكوم كونستريكسيون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دليلكوم كونست3يكسيون
456 تجزئة املسار شقة 2 الطابق 2 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
دليلكوم كونست3يكسيون شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 456 
تجزئة املسار شقة 2 الطابق 2 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : دليلكوم 

كونست3يكسيون.
غرض الشركة بإيجاز : أعمال بناء 

وتطوير متنوعة
 نقل البضائع لحساب الغي3

 بيع مواد البناء..
 456  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق   2 شقة  املسار  تجزئة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد دليل اناس : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اناس  دليل  السيد 
 24 رقم  املنارة  زنقة  الداخلة  حي 
اليوسفية 00)46 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اناس  دليل  السيد 
 24 رقم  املنارة  زنقة  الداخلة  حي 
اليوسفية 00)46 اليوسفية املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 55 
شتن30 2022 تحت رقم 9444)5.

527I

CABINET CADRE CONSEIL

 OUARZAZATE CASH SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 OUARZAZATE CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

204 حي املسي3ة ورزازات - 45000 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUARZAZATE CASH SARL AU

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل ااموال »وسيط ماجي».

عنوان املقر االوتماعي : رقم 204 

حي املسي3ة ورزازات - 45000 ورزازات 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : رشيد  اهكوك  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  اهكوك  السيد 

رقم 204 حي املسي3ة ورزازات 45000 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  اهكوك  السيد 

رقم 204 حي املسي3ة ورزازات 45000 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2022 تحت رقم 455.

528I

Fiduciaire FICOTRAV

 BAHRI( شركة بحري تراف
)TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 BAHRI TRAV( شركة بحري تراف
SARL AU) شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي بلوك 9 
رقم 45 الحي الجديد أرفود - 52200 

أرفود املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7907

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 نون30   55 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   5.500.000«
»5.500.000 درهم» إج  »000.000.) 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 912/2022.

529I

SUCCES JOBS CONSULTIN

TAIF NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شارع البعث رقم 6) حي القدس 
العيون ، 70000، العيون املغرب

TAIF NEGOCE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

النجود رقم 04 حي الوحدة 02 - 
70000 العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز : االستي3اد و 

التصدير. التعليب....

زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 -  02 الوحدة  حي   04 رقم  النجود 

70000 العيون املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : الدهابي  خولة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خولة الدهابي عنوانه)ا) 

ح ح   57 رقم   52 درب الوردة زنفة 

70000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيدة خولة الدهابي عنوانه)ا) 

ح ح   57 رقم   52 درب الوردة زنفة 

70000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 295).

530I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE ROKAYATAL SARL AU
)شركة رقية تال ش.م.م)

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE ROKAYATAL SARL AU
)شركة رقية تال ش.م.م) شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي املحل 
الكائن بتجزئة املنزه ) رقم 204 

بوفكران مكناس مكناس 00)50 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5767(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
)شركة   ROKAYATAL SARL AU

رقية تال ش.م.م).
اشغال   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة او بناء )مقاول)
او  لزراعة  )املقاول  حدائق   *

صيانة )
* تجارة.

املحل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 204 رقم   ( املنزه  بتجزئة  الكائن 
 50(00 مكناس  مكناس  بوفكران 

مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : فؤاد  العمراوي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فؤاد  العمراوي  السيد 

 50(00 مكناس  بوفكران  البساتين 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  فؤاد  العمراوي  السيد 

 50(00 مكناس  بوفكران  البساتين 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4258.

531I

ZS AUDIT & CONSULTING

COOK & COOKIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ZS AUDIT & CONSULTING

 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE

 PROVINS N° 33 3EME ETAGE

 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

COOK & COOKIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 22 شارع 

وان ووريس منطقة غوتييه الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.502445

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
زيتوني  زياني  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   4(0

5.260 حصة لفائدة السيد )ة) فؤاد 
زيدوني بتاريخ 28 أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 5)77).

532I

موثقة

CC CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة
زاوية شارع باحماد زنقة سجلماسة 

إقامة الوفاء الطابق ) بلفدير ، 
00)20، الدارالبيضاء املغرب

CC CENTER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 555 شارع 
ابن تاشفين تجزئة مازيال بقعة 5 

حي املحطة - 00)20 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55279(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   55 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
فرج  فاضل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   4.800
4.800 حصة لفائدة السيد )ة) حوار 

علي ابراهيم بتاريخ 55 شتن30 2022.
فرج  فاضل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   4.800
4.800 حصة لفائدة السيد )ة) بارزو 

فرج بتاريخ 55 شتن30 2022.
فرج  فاضل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   4.800
4.800 حصة لفائدة السيد )ة) افين 

فرج بتاريخ 55 شتن30 2022.
فرج  فاضل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   4.800
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   4.800

كوردو فرج بتاريخ 55 شتن30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845529.

533I
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DK PARTNERS MAROC

LIEBHERR MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi  ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

شركة   LIEBHERR MAROC

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

مجمع  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

 669 قطعة   ، الصناعي  سابينو 

 27582  - البيضاء  الدار   ، النواصر 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تم تحويل  )5 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

قطعة   ، الصناعي  سابينو  »مجمع 

البيضاء  الدار   ، النواصر   669

اململكة  البيضاء  الدار   27582  -

شارع   ،  2 و   5 »تجزئة  إج   املغربية» 

السبع  عين   - ال30نو�سي  الكيمياء 

البيضاء  الدار   20580  ، الصناعية 

اململكة املغربية».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7065).

534I

CMGP-CAS

CMGP MARASSET
إعالن متعدد القرارات

CMGP-CAS

 Parc Industriel Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،

20240، الدار البيضاء املغرب

CMGP MARASSET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: الدار 
البيضاء، املنطقة الصناعية سابينو 

502و 505، النواصر - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.440585
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: السيد يوسف معماه، بصفته 
الشريك الوحيد باع وميع حصصه 
حصة   500 اج    5 من  االوتماعية 
للحصة  درهم   500 قدرها  بقيمة 
شركة   ,CMGP لشركة  الواحدة، 
ادارة،  مجلس  مع  االسم،  مجهولة 
راس مالها 150.000.000,00 درهم، 
البيضاء،  الدار  االوتماعي،  مقرها 
102- سابينو  الصناعية  املنطقة 
مسجلة  النواصر   ،505  103-104-
و   ,77567 رقم:  التجاري  بالسجل 

املوافقة عليها كشريك.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل  مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 99)824.
535I

SG CONSEIL

MAROC NUMERIC FUND
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

SG CONSEIL
 Boulevard Zerktouni et 257

 Rue de la La Fraternité, Quartier
 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc
 MAROC NUMERIC FUND

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلوتماعي تيكنوبارك 

طريق النواصر زاوية RT 114 و 
CT 120 5029-522 شارع الحسن 

20000 الدار البيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225545
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يوليوز   58 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي  درهم»   49.486.000« قدره 
إج   درهم»   75.000.000« من 
 : طريق  عن  درهم»   25.554.000«

تخفيض القيمة اإلسمية لألسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 848)84.

536I

YOUNESS BENMOUSSA

BONHEUR TRANS
إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،55400
BONHEUR TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: الشقة 

رقم 97 الطابق االول ونان مكناس2 
مكناس 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46627
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
اوتماعية  حصة   5000 بتفويت 
من السيد بلعودة نورالدين لفائدة 

السيد ركيبي محمد 
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: إقالة السيد بلعودة نورالدين 
مسي3  محمد  ركيبي  السيد  تعيين  و 
وديد للشركة مع وميع الصالحيات

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تعديل النظام ااسا�سي ومالئمته

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
توزيع رأس املال كما يلي: السيد ركيبي 

محمد 5000 حصة اوتماعية
بند رقم 8: الذي ينص عل  مايلي: 
ركيبي  الوحيد  الشريك  مساهمة 
نقذا  الشركة  مال  راس  في  محمد 

بمبلغ 500000 درهم
عل   ينص  الذي   :25 رقم  بند 
مايلي: ادارة الشركة من طرف السيد 

ركيبي محمد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )422.

537I

YOUNESS BENMOUSSA

KOUDIA ZOUAR
إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،55400
KOUDIA ZOUAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 

))5 مروان 6 باب منصور مكناس 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52097

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
5000 حصة اوتماعية من  بتفويت 
السيد  لفائدة  عادل  ضاوي  السيد 

اكبيدة التهامي 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين  و  عادل  ضاوي  السيد  إقالة 
وديد  مسي3  التهامي  اكبيدة  السيد 

للشركة مع وميع الصالحيات
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تعديل النظام ااسا�سي ومالئمته
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
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عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 
يلي:  كما  املال  رأس  توزيع  مايلي: 
حصة   5000 التهامي  السيد اكبيدة 

اوتماعية
بند رقم 8: الذي ينص عل  مايلي: 
اكبيدة  الوحيد  الشريك  مساهمة 
نقذا  الشركة  مال  راس  في  التهامي 

بمبلغ 500000 درهم
عل   ينص  الذي   :25 رقم  بند 
مايلي: ادارة الشركة من طرف السيد 

اكبيدة التهامي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4225.
538I

ISDM CONSULTING

 ADOUBIR FRÈRES MULTI
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 ADOUBIR FRÈRES MULTI

SERVICES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي النهضة 
زنقة فاس رقم 64 املر�سى العيون - 

70000 العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(75(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 نون30   50 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم» أي من »500.000 
عن  درهم»   5.000.000« إج   درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3305/2022.
539I

فندق ايمن

مطعم نايل بفندق ايمن
فسخ عقد تسيي3 حر اصل تجاري 

)ااشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيي3 حر اصل تجاري

مطعم نايل بفندق ايمن 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
الكائن  عبدالحق  خربوش  لشركة 
الليمون  حي   : ب  االوتماعي  مقرها 
بلوك7) رقم 55 حي الليمون بلوك7) 
سليمان  سيدي   54200  55 رقم 
 2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ  املغرب 

تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيي3 الحر لألصل   
الحسن  شارع   : ب  الكائن  التجاري 
 54200 الثاني  الحسن  الثاني شارع 
املوقع من   ، سيدي سليمان املغرب 
عبدالحق  خربوش  شركة  طرف 
التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها   :
festi- سي3فيس  فيستي  شركة  و 

services بصفتها مسي3ة حرة.
540I

شركة حدوتي للحسابات ش.م.م

كزوال- ال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة حدوتي للحسابات ش.م.م
ص.ب 688 بني أنصار 62050 عمالة 
الناظور ، 62050، بني انصار املغرب
كزوال- ال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 49 شارع 
الجيش امللكي الطابق الرابع رقم )5 

- 62000 الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
الواحد  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   500 ورش 
السيد  لفائدة  حصة   5.000 أصل 
)ة) سليمان بورحب بتاريخ 28 يونيو 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 54 شتن30 

2022 تحت رقم 66)4.

541I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

أزياء كوتور وتصاميم عصرية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
أزياء كوتور وتصاميم عصرية شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
ااول قطعة أرض 575 املنطقة 
الصناعية سيدي سليمان مول 
الكيفان. - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
560((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 مارس   57
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أزياء   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كوتور وتصاميم عصرية.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الواردات  وملة  تاور  املالبس. 

والصادرات..
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املنطقة   575 أرض  قطعة  ااول 
مول  سليمان  سيدي  الصناعية 

الكيفان. - 50000 مكناس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد العربي بعبو : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 52 السيد العربي بعبو عنوانه)ا) 

شقة )5 اقامة اوطاجي زنقة كعب ابن 
زهي3 م ج فاس 0000) فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

 52 السيد العربي بعبو عنوانه)ا) 

شقة )5 اقامة اوطاجي زنقة كعب ابن 
زهي3 م ج فاس 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5596.

542I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 APEXIA SOCIAL
INFRASTRUCTURES

إعالن متعدد القرارات

RAIS AUDIT&CONSEIL

90/88 زنقة العربي ضغمي، الطابق 

5 – حي بال طو املمتد ، 90)20، 

الدار البيضاء املغرب

 APEXIA SOCIAL

INFRASTRUCTURES »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 55، شارع 

عبد املومن - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.529257

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

قرر الجمع العام غـي3العا دي املنعقـد 

بتا ريخ 5 يوليو 2022 تغيي3 البند 8.5 

لنظام تسيي3 الشركة
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قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

قررالجمع العام غـي3العا دي املنعقـد 

تحديث   2022 أكتوبر   5 ريخ  بتا 

النظام ااسا�سي بعد الحصول عل  

الهيئة  طرف  من  وديد  ترخيص 

 AMMC « املغربية لسوق الرساميل 

تـحـت رقـم   2022 يوليو   29 بتاريخ   «

وبمقتضاه   AG/SPI/024/2022

مع   5 و   5 سيتم تحديث الصفحتين 

اإلشارة إج  مراوع الت3خيص الجديد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 مقتضيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846479.

543I

شركة حدوتي للحسابات ش.م.م

بوست باي االدري�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حدوتي للحسابات ش.م.م

ص.ب 688 بني أنصار 62050 عمالة 

الناظور ، 62050، بني انصار املغرب

بوست باي االدري�سي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 05 

تجزئة السالم - 62050 بني انصار 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 0

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: بوست  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

باي االدري�سي.

غرض الشركة بإيجاز : استي3اد و 
بيع املواد الغذائية و مواد التنظيف 

و املالبس.
 05 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
انصار  بني   62050  - السالم  تجزئة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 700  : االدري�سي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة.
00) حصة   : السيدة حبيبة زياجي 

بقيمة 50 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام االدري�سي عنوانه)ا) 
انصار  بني   62050 عي�سى  اوالد  حي 

املغرب.
عنوانه)ا)  زياجي  حبيبة  السيدة 
انصار  بني   62050 عي�سى  اوالد  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد هشام االدري�سي عنوانه)ا) 
انصار  بني   62050 عي�سى  اوالد  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 54 شتن30 

2022 تحت رقم 67)4.
544I

شركة حدوتي للحسابات ش.م.م

ناهومي فيس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حدوتي للحسابات ش.م.م
ص.ب 688 بني أنصار 62050 عمالة 
الناظور ، 62050، بني انصار املغرب
ناهومي فيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 05 
تجزئة السالم - 62050 بني انصار 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 0

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ناهومي 

فيس.

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسماك و الخضروات

استي3اد املعدات و مواد البناء.

 05 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 

انصار  بني   62050  - السالم  تجزئة 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : الحواتي  نجيم  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحواتي  نجيم  السيد 

بني   62050 الحديدية  السكة  حي 

انصار املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحواتي  نجيم  السيد 

بني   62050 الحديدية  السكة  حي 

انصار املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 54 شتن30 

2022 تحت رقم 68)4.

545I

DK PARTNERS MAROC

LIEBHERR MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
LIEBHERR MAROC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Parc وعنوان مقرها اإلوتماعي
 Industriel Sapino Lot N°669

 Nouaceur, Casablanca - 27000
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 يونيو   5( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»55.500).) درهم» أي من »50.000 
درهم»   4.902.500« إج   درهم» 
مقاصة مع ديون  إوراء   : عن طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7065).
546I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE StrucSteel
Ingineering

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
SOCIETE BEMAFI

رقم 2) الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 500)5، أزرو 

املغرب
 SOCIETE StrucSteel Ingineering
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

الحسن 2 عمارة رقم )7 الشقة رقم 
)0 أحداف - 500)5 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE StrucSteel Ingineering

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات التقنية للهندسة املدنية , 

أعمال مختلفة و التجارة.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الحسن 2 عمارة رقم )7 الشقة رقم 

)0 أحداف - 500)5 ازرو املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيدة باوسيدي سكينة : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سكينة  باوسيدي  السيدة 

الدار  زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا) 
العيون   70000  22 رقم  البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

سكينة  باوسيدي  السيدة 

الدار  زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا) 
العيون   70000  22 رقم  البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 55).

547I

LA MEDITERANEENE

TANTAOUI ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

LA MEDITERANEENE
 RUE AL MASJID HAY EL 42

 YOUSER ، 26100، BERRECHID
MAROC

 TANTAOUI ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : الطابق 
ااول شارع عبدالرحمان السكي3ج - 

26000 سطات املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.685(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )2 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الطابق ااول شارع عبدالرحمان   :«
سطات املغرب»   26000  - السكي3ج 
إج  »بنعطار 5الرقم 9، الطابق الثاني 
 26000  - عائشة  لال  اامي3ة  شارع 

سطات املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1342/22.

548I

FOUZMEDIA

MEGA GHARB PLATRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MEGA GHARB PLATRE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 502 
الشقة 6 الطابق الثاني العصام - 

54000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 شتن30   02

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEGA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GHARB PLATRE

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

ااشغال املختلفة وأشغال البناء

بيع مواد البناء

.

الرقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 

502 الشقة 6 الطابق الثاني العصام 

- 54000 القنيطرة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيتل  حمزة  السيد 

قطاع الفتح بالد الحمري حي بلوطة 

لعيايدة -- سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  السيتل  حمزة  السيد 

قطاع الفتح بالد الحمري حي بلوطة 

لعيايدة -- سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن30 2022 تحت رقم -.

549I

FOUZMEDIA

ESPOIR CASH SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ESPOIR CASH SERVICES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 

505 الطيبية كراج رقم ) - 54000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
672((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPOIR CASH SERVICES
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ااموال.
الرقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 54000  -  ( الطيبية كراج رقم   505

القنيطرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلعربي  أمال  السيدة 
 54000 لوفالون  تجزئة   887 الرقم 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
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عنوانه)ا)  بلعربي  أمال  السيدة 
 54000 لوفالون  تجزئة   887 الرقم 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 نون30 

2022 تحت رقم -.
550I

FOUZMEDIA

IMMO.ARCHI.MAZOUZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
IMMO.ARCHI.MAZOUZ شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 54000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO.ARCHI.MAZOUZ
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
املختلفة  ااشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء
مقاول في نقل املستخدمين.

 59  : االوتماعي  املقر  عنوان 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 54000 

القنيطرة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مزوز  لحسن  السيد 
 ( الرقم   H بلوك  املستعجل  الحي 

54000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مزوز  لحسن  السيد 
 ( الرقم   H بلوك  املستعجل  الحي 

54000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم -.

551I

CYH

STE HOBARES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CYH
 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE HOBARES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 52 طريق 
املدينة املنورة وودة 60000 املغرب 

وودة.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   22 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  مبلغ   HOBARES SARL
درهم وعنوان مقرها   500.000.000
املنورة  املدينة  طريق   52 اإلوتماعي 
وودة 60000 املغرب وودة نتيجة ل 

: حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 52 طريق 
60000 املغرب  املدينة املنورة وودة 

وودة. 
و عين:

و  عمراني  هللا  عبد  السيد)ة) 
وودة   60000 وودة  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 82)).
552I

NABITAL SARL

 KHAMANAS IMMO SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHAMANAS IMMO SARL
مركز ااعمال ريم شارع خالد ابن 
الوليد ، 90000، طنجة املغرب

 KHAMANAS IMMO SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي مركز 
ااعمال ريم رقم 52 شارع خالد 

ابن الوليد طابق ) رقم 8 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(259(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   50
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAMANAS IMMO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - اانشطة 

العقارية لحساب الغي3
- الوساطة.

مركز   : االوتماعي  املقر  عنوان 
52 شارع خالد ابن  ااعمال ريم رقم 
الوليد طابق ) رقم 8 - 90000 طنجة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الخملي�سي  انس  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انس الخملي�سي عنوانه)ا) 
شارع محمد بن عبد هللا رقم 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد انس الخملي�سي عنوانه)ا) 
 8( رقم  هللا  عبد  بن  محمد  شارع 

90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم -.

553I

فيدو الفتح

OUGHADJA اوغدجا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدو الفتح
29 زنقة 56 نون30 ساحة واد املخازن 

م.ج ، 0000)، فاس املغرب
OUGHADJA اوغدوا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي دكان 2 

شارع املحيط االطل�سي حي الرياض 
الن3وس - 0000) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74275
 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



22277 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

OUGHADJA اوغدوا.

غرض الشركة بإيجاز : 5 - تحويل 

االموال

2 - االشغال املختلفة.

 2 دكان   : عنوان املقر االوتماعي 

الرياض  حي  االطل�سي  املحيط  شارع 

الن3وس - 0000) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

50 حصة   : السيد محمد وغدجي 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.

السيد يوسف وغدجي : 0) حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.

20 حصة   : السيدة مريم وغدجي 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وغدجي  محمد  السيد 

الن3وس   485 الرقم  الرياض  تجزئة 

فاس 0000) فاس املغرب.

السيد يوسف وغدجي عنوانه)ا) 

الن3وس   485 الرقم  الرياض  تجزئة 

فاس 0000) فاس املغرب.

عنوانه)ا)  وغدجي  مريم  السيدة 

الن3وس   485 الرقم  الرياض  تجزئة 

فاس 0000) فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  وغدجي  محمد  السيد 

الن3وس   485 الرقم  الرياض  تجزئة 

فاس 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 5657.

554I

FLASH ECONOMIE

IMPRIMERIE WAEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 IMPRIMERIE WAEL
ش.م.م ذات شريك وحيد ذات 
رأسـمــال يـقـدر ب 500.000 درهــم

املـقـر االوتماعـي : حي أنس عمارة 22 
الشقة 05 عين تاووطات.

- بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 
تم   01/11/2022 بـتـاريـخ  تاووطات 
للشركة،  ااساسية  القوانين  وضع 

والتي تحمل الخصائص التالية : 
ذات  شـركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
 IMPRIMERIE WAEL : اسمها

هدفها :
وميع  وتشغيل  وحيازة  إنشاء 
املكتبية  واملقاالت  الطباعة  أعمال 

واملطبوعة ومستلزمات املكتبات.
وميع طباعة الشاشة والطباعة 

عل  الورق.
مطبعة.

والتجميع  والبحث  الدراسة 
والتحويل والقطع واإلنتاج والتوزيع 
بأعمال  املتعلقة  املنتجات  لجميع 

الطباعة.
طابعة وطباعة.

بالجملة  وشبه  بالجملة  البيع 
للوازم املدرسية واملكتبية واملكتبات 
بشكل عام واملدر�سي والفني والجامعي 

، وميع اللغات.
واستنساخ  لطباعة  آالت  مشغل 

املخططات والرسومات.
مطبوعات  مصمم   ، طباعي 
طابعة   ، بالكروم  مطلي   ، حجرية 
النقش الغائر أو عن طريق عمليات 

الصور النموذوية.
التجارة العامة.

الطباعة والخدمات ذات الصلة.
العمليات  وميع  عامة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
ترتبط  التي  غي3العقارية  و  العقارية 
مباشرة  غي3  أو  مباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  بااهداف 

هدف آخر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت أي 

شكل من ااشكال. 

 مقرها : حي أنس عمارة 22 الشقة 

05 عين تاووطات. 

يوم  من  تبتدأ  سنة   99  : أمدها 

التأسيس.
درهم   500.000  : رأسمالها 

مقسمة إج  5000 حصة بقيمة 500 

درهم 

منحت وميعها للسيد  للواحدة، 
رضوان احمدوش.

غـيــر  وملدة  الـشركة  يدير  إدارته: 

محــددة السيد رضوان احمدوش.

من  تبتدئ   : االوتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسم30 

من كل سنة.

يقتطع من اارباح   : توزيع اارباح 

االحتياط  أول  من   %  5 الصافية 

القانوني. الباقي 

عل   توزع  الصافية  اارباح  من 

املشاركين حسب الحصص.

بـها  املحتـفـظة  املبـالغ  باستثناء 

للسـنـوات املتتـالـية أو املخصصة 

قرارات  حسب  لالحتياطات 

الشركاء.

اإليـداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لد   القانوني 

تحت   08/11/2022 يوم  بمكناس 
رقم 4090 

 589  57 رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 08/11/2022.

555I

SOREVOL

شركة ديليسيو ديج
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOREVOL

 Résidence Al Fath Bd Brahim

 Roudani Prolongé Etage 01 N°3

، 20330، Casablanca MAROC

شركة ديليسيو ديج شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 58 زنقة 
إبن كثي3 املعاريف الدار البيضاء - 

20026 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559205
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   29
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ديليسيو ديج.
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عين  في  سواء  التخصصات  متعدد 
تواود  مكان  إج   اإلرسال  أو  املكان 

الزبون.
زنقة   58  : عنوان املقر االوتماعي 
 - البيضاء  الدار  املعاريف  كثي3  إبن 

20026 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السبتي  نجيب  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السبتي  نجيب  السيد 
الطابق  بكار  القا�سي  شارع   (9 رقم 
اقامة املنصور املعاريف   2 الشقة   5

70)20 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  السبتي  نجيب  السيد 
الطابق  بكار  القا�سي  شارع   (9 رقم 
اقامة املنصور املعاريف   2 الشقة   5

70)20 الدار البيضاء املغرب 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 59)842.

556I

FIDA

IMMOCHAMOS إموشاموس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

IMMOCHAMOS إموشاموس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق التاني الشقة 

رقم 6 - 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

560755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

IMMOCHAMOS إموشاموس.
-التطوير   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
-تأوي3 املعدات واآلالت لتخطيط 

البناء وتطويره
-استي3اد وميع املنتجات أو اآلالت 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي3 مباشر 

بإنشاء املباني.
46 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
الزرقطوني الطابق التاني الشقة رقم 

6 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف مصديق عنوانه)ا) 
الحي   5082 رقم   2 الرواء  درب 
الدارالبيضاء   20000 الحسني 

املغرب.
عنوانه)ا)  شهيد  حسن  السيد 
االلفة   5 شارع واد سبو طابق   576

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد يوسف مصديق عنوانه)ا) 
الحي   5082 رقم   2 الرواء  درب 
الحسني 20000 الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  شهيد  حسن  السيد 
االلفة   5 شارع واد سبو طابق   576

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم -.

557I

Expertax

TRANS MAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Expertax
50، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم ٤ ، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

TRANS MAFRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 50، زنقة 
واشنطن الطابق السفلي رقم ٤ - 

20060 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562067
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAFRICA
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدوجي.
عنوان املقر االوتماعي : 50، زنقة 
 -  ٤ رقم  السفلي  الطابق  واشنطن 

20060 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عي�سى مرزاق : 500 حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.
حصة   500  : السيد محمد عياد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مرزاق  عي�سى  السيد 
تجزئة اللة زهي3و رقم 57 عين السبع 

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  عياد  محمد  السيد 
 5 ش   6 ووهرة الساحل ع   7 م س 

السوالم 26500 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مرزاق  عي�سى  السيد 
تجزئة اللة زهي3و رقم 57 عين السبع 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846052.

558I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KBA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
KBA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

التجهيز ) الحي الصناعي - 000)7 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5705

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 شتن30   28 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

 VINCENT )ة)  السيد  تفويت 

من  اوتماعية  حصة   FRANCAL 1

أصل 5 حصة لفائدة السيد )ة) خالد 

القباج بتاريخ 28 شتن30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   57

.1695/2022

559I

سبارتو كار

LABELCOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

البيل كوس 

شركة دات املسؤولية املحدودة 

املقر: الدار البيضاء , تييط مليل 

املنطقة الصناعية رقم 2 

رأس املال : 400.000.00 درهم 

اعالن عن تفويت حصص 

 5( بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الحسين  السيد  قام   ,  2022 شتن30 

الصبار بتفويت وميع الحصص بما 

البيل   « حصة في شركة   800 يمتله 

كوس » بقيمة 500 درهم للحصة.

التسجيل  و  القانوني  االيداع  ثم 

التجارية  للمحكمة  الضبط  بكتابة 

بالدار البيضاء بتاريخ 55 نون30 2022 

و   845585 التالية  االرقام  تحت 

 .(7258
للمووز و البيان 

560I
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CORPORATE AUDIT GROUP

CURAPURE NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
الطابق  شارع عبد املومن،   ,445
 ،20000  ،  22 رقم  الخامس، 

casablanca maroc
شركة   CURAPURE NEGOCE
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
إقامة  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 ،5 متجر   ،5 عمارة   ،2 البستان 
البيضاء  الدار   20000  - ال30نو�سي 

املغرب
مسؤلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562049
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CURAPURE NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : - استي3اد، 
وبيع بالجملة  شراء  توزيع،  تصدير، 
هذه  وميع  وكذلك  والتقسيط، 
ولآلخرين  لنفسها  سواء  العمليات 
الطبية،  ااوهزة  يخص  فيما 
املخت30،  في  التشخيص  وكواشف 
والنظافة  التجميل  ومستحضرات 
الغذائية،  واملكمالت  الشخصية، 
لألحكام  وفقا  الكيميائية  واملنتجات 

القانونية املعمول بها.
إقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 ،5 متجر   ،5 عمارة   ،2 البستان 
البيضاء  الدار   20000  - ال30نو�سي 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتاجي:

500 حصة   : السيد محمود عافي 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمود عافي عنوانه)ا) 72 
 RUE DE LA HALUCHERE 44300

NANTES فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمود عافي عنوانه)ا) 72 
 RUE DE LA HALUCHERE 44300

NANTES فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846000.
561I

F.M CONSULTING

سبرينغ ترافلس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI
 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
ذات  شركة  ترافلس  س30ينغ 

املسؤولية املحدودة
 ،96 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق  إقامة ربيع أنفا،  شارع أنفا، 
الثاني ، شقة رقم 22 - 70)20 الدار 

البيضاء املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56565(
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   20
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : س30ينغ 

ترافلس.
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

لفائدتها أو لفائدة الغي3:
اإلقامات  أو  الرحالت  تنظيم   -
الفردية أو الجماعية أو بيع منتجات 

هذا النشاط.
صلة  ذات  الخدمات  تقديم   -
وال سيما حجز   ، بالسفر أو اإلقامة 
نيابة  والكراء   ، وتسليم تذاكر النقل 
عن عمالئها ، ووسائل النقل ، وحجز 

الغرف في اإلقامات واملطاعم ؛
املتعلقة  الخدمات  تقديم   -
سيما  وال   ، السياحي  باالستقبال 
املواقع  أو  املدن  في  ووالت  تنظيم 
وخدمة   ، التاريخية  املعالم  أو 

السياحيين ؛
 ، السياحية  الخدمات  تقديم   -
بتنظيم  املتعلقة  العمليات  ومزاولة 
 ، املماثلة  ااحداث  أو  املؤتمرات 
وكذلك اانشطة السياحية املتعلقة 
ااسماك،  صيد  الصيد،  بالرياضة، 
الفنية  واملناسبات  الجبال  تسلق 

والثقافية.
أي خدمة من حيث االتصال،   -
العامة،  العالقات  التسويق، 
التجارية  العالمة  وإدارة  وااحداث 
 ، واالستشارة   ، )الخدمات 

والدراسات) ؛
- املشاركة املباشرة أو غي3 املباشرة 
أو الشركات من  العمليات  في وميع 
أو  استثمارية  شركة  إنشاء  خالل 
عن طريق زيادة رأس مال الشركات 
شراكة  طريق  عن  حتى  أو  القائمة 
املالية  السندات  لشراء  محدودة 
والحصص االوتماعية واملشاركة في 

املمتلكات العينية او غي3 ذلك؛
وميع املعامالت   ، وبشكل عام   -
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
السندات املالية أو العقارات املتعلقة 
بشكل مباشر أو غي3 مباشر ، كلًيا أو 
وزئًيا ، بواحدة أو أخر  من اانشطة 
املشار إليها أعاله لتسهيل استمرارية 
الشركة وكذلك أي مشاركة مباشرة 

أو غي3 مباشرة بأي شكل من ااشكال 

في شركات تسع  لتحقيق أهداف   ،

مماثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر االوتماعي : 96، شارع 

أنفا، إقامة ربيع أنفا، الطابق الثاني ، 

شقة رقم 22 - 70)20 الدار البيضاء 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيدة مريم فرحان : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد تامر السيد محمد محمد 

 500 بقيمة  حصة   200  : سليمان 

درهم للحصة.

:  السيد هاني تهامي حامد تهامي 

200 حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فرحان  مريم  السيدة 

موالي   50 رقم   20 زنقة  ال30كة  حي 

رشيد 20650 الدار البيضاء املغرب.

السيد تامر السيد محمد محمد 

سليمان عنوانه)ا) نو  شبين القناطر 

قليوبية 00000 قليوبية مصر.

تهامي  حامد  تهامي  هاني  السيد 

5 حسن مو�سى شارع غزة  عنوانه)ا) 

00000 املنيا مصر.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  فرحان  مريم  السيدة 

موالي   50 رقم   20 زنقة  ال30كة  حي 

رشيد 20650 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845454.

562I
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AMDE

TUILE BARAKA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TUILE BARAKA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
سمية، إقامة شهرزاد )، الطابق 5، 
رقم 22، الدار البيظاء 40)20 الدار 

البيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   54
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TUILE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BARAKA
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
،االستي3اد  البناء  مختلفة أو أشغال 

والتصدير.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 ،5 )، الطابق  سمية، إقامة شهرزاد 
رقم 22، الدار البيظاء 40)20 الدار 

البيظاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   500  : السيد عمر عنسار 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عنسار  عمر  السيد 
 20000  75 رقم   5 العمران  تجزئة 

الحاوب املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عنسار  عمر  السيد 
 20000  75 رقم   5 العمران  تجزئة 

الحاوب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 5))845.
563I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DAR ANNAKAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
DAR ANNAKAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42، الطابق 
6 مكاتب أشرف فاس - 0000) 

فاس اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

745(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   20
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANNAKAA
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
مصبنة و الكي بالعمليات امليكانيكية.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
42، الطابق  عبدالكريم بنجلون رقم 

6 مكاتب أشرف فاس - 0000) فاس 

اململكة املغربية.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 600  : ادغوغي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 200  : بن3حو  عبداالله  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 200  : الودغي3ي  السيد حفيظة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادغوغي  السيد محمد 

 50000 مكناس  املهاية  امغيلة  دوار 

مكناس اململكة املغربية.

السيد عبداالله بن3حو عنوانه)ا) 

 50000 مكناس  املهاية  امغيلة  دوار 

مكناس اململكة املغربية.
الودغي3ي  حفيظة  السيدة 

عنوانه)ا) دوار امغيلة املهاية مكناس 

50000 مكناس اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ادغوغي  السيد محمد 

 50000 مكناس  املهاية  امغيلة  دوار 

مكناس اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4665.

564I

AMDEM

AT 10 SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،

40000، MARRAKECH MAROC

AT 10 SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد ) الطابق 
5 رقم 22 النخيل الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء 00)20 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
449057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2059 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AT 10 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتجميل و االستي3اد و التصدير.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ( شهرزاد  اقامة  سومية 
الدارالبيضاء  النخيل   22 رقم   5
الدارالبيضاء   20(00 الدارالبيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : توفيق  امنة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  توفيق  امنة  السيدة 
الدارالبيضاء   20(00 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  توفيق  امنة  السيدة 
الدارالبيضاء   20(00 الدارالبيضاء 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2059 تحت رقم 669)).
565I

malartci

STE SERVICIFY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE SERVICIFY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : دوار 

تمشاط فم العنصر بني مالل دوار 
تمشاط فم العنصر بني مالل 

000)2 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.55055

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
شركة ذات   STE SERVICIFY SARL
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   90.000
اإلوتماعي دوار تمشاط فم العنصر 
بني مالل دوار تمشاط فم العنصر بني 
مالل 000)2 بني مالل املغرب نتيجة 

لحل مسبق للشركة.
و عين:

و  فزوان  يوسف  السيد)ة) 
 6 رقم   2 الدباغ زنقة  دار  عنوانه)ا) 
املغرب  مالل  بني   2(000 مالل  بني 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوار  وفي   2022 نون30   0( بتاريخ 
دوار  بني مالل  العنصر  تمشاط فم 
تمشاط فم العنصر بني مالل 000)2 

بني مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
55 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 5555.
566I

RIF CONSEIL SARL

 PANADRIA DE PARIS -SARL
- A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 PANADRIA DE PARIS -SARL
A.U - شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة 5 
الطابق 5 رقم 44 شارع 7) العري 
الشيخ الناضور - 62000 الناضور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2((25

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   50 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 PANADRIA DE PARIS -SARL -
درهم   500.000 مبلغ رأسمالها   A.U
 5 شقة  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
العري   (7 شارع   44 رقم   5 الطابق 
الناضور   62000  - الناضور  الشيخ 
املغرب نتيجة ل : اازمة االقتصادية.

 5 و حدد مقر التصفية ب شقة 
العري   (7 شارع   44 رقم   5 الطابق 
الناضور   62000  - الناضور  الشيخ 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) صارة تلخوخ و عنوانه)ا) 
دوار توريرت بوستة سلوان الناضور 
62000 الناضور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم )469.

567I

LE MONOPOLE

ستكتة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
ستكتة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي قطعة رقم 
27، زنقة فرانسوا بونسار - 20250 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70085

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
فرانسوا  زنقة   ،27 رقم  »قطعة 
البيضاء  الدار   20250  - بونسار 
املغرب» إج  »5، شارع الكوطا، سيدي 
 B110 - مومن، إقامة الياسمين، رقم

0)206 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845558.
568I

CABINET OUASSI

 SAFI QUADS 54 - sigle »
«SQ54

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
 SAFI QUADS 54 - sigle «SQ54 «

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم )54 
بلوك 7 حي الرياض - 46000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((9(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAFI « : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.QUADS 54 - sigle «SQ54

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدروات رباعية الدفع.

الرقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 46000  - حي الرياض   7 بلوك   54(

اسفي املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد التسوجي ياسر : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : يوسف  التسوجي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسر  التسوجي  السيد 

بلوك د تجزئة الرياض أ ب س   26

اسفي   46000 الجديدة  املدينة  جي 

املغرب.

السيد التسوجي يوسف عنوانه)ا) 

بلوك د تجزئة الرياض أ ب س   26

اسفي   46000 الجديدة  املدينة  جي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ياسر  التسوجي  السيد 

بلوك د تجزئة الرياض أ ب س   26

اسفي   46000 الجديدة  املدينة  جي 

املغرب

السيد التسوجي يوسف عنوانه)ا) 

بلوك د تجزئة الرياض أ ب س   26

اسفي   46000 الجديدة  املدينة  جي 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم )99.

569I

centre d’affaires sicilia

TECHNOMESURE-
FLAMME

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc

 TECHNOMESURE-FLAMME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 5 حي 
اهريلة سبت كزولة - 46000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50555
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   20
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNOMESURE-FLAMME
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء،.
عنوان املقر االوتماعي : رقم 5 حي 
46000 اسفي   - اهريلة سبت كزولة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الجليل بونيتو : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بونيتو  الجليل  عبد  السيد 
ابن  عملية   ( املسي3ة  عنوانه)ا) 
خلدون 5 عمارة س الشقة 2 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بونيتو  الجليل  عبد  السيد 
ابن  عملية   ( املسي3ة  عنوانه)ا) 
خلدون 5 عمارة س الشقة 2 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2020 تحت رقم -.

570I

AMDE

HARD FONCIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
HARD FONCIERE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد ) الطابق 5 
شقة 22 النخيل - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562599
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HARD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FONCIERE
وميع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عمليات العقار
- أعمال البناء

- تأوي3 وبيع وشراء العقارات
- تأوي3 العقارات

أو  املغربية  الشركات  تمثيل   -
ااونبية ذات الغرض املماثل

املنتجات  كافة  وتسويق  انتاج   -
العقارية.

زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق   ( شهرزاد  إقامة  سمية 
الدار   20000  - النخيل   22 شقة 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : هردمان  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هردمان  رشيد  السيد 
كاليفورنيا   (( رقم   2 تجزئة الكولين 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  هردمان  رشيد  السيد 
كاليفورنيا   (( رقم   2 تجزئة الكولين 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846079.
571I

AMDE

STRUCTURE IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STRUCTURE IMMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد ) الطابق 5 

شقة 22 النخيل - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRUCTURE IMMO

وميع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عمليات العقار

- أعمال البناء

- تأوي3 وبيع وشراء العقارات

- تأوي3 العقارات

أو  املغربية  الشركات  تمثيل   -

ااونبية ذات الغرض املماثل

املنتجات  كافة  وتسويق  انتاج   -

العقارية.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   ( شهرزاد  إقامة  سمية 

الدار   20000  - النخيل   22 شقة 

البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : االدري�سي  فتحي  عمر  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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االدري�سي  فتحي  عمر  السيد 

هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

الشريف اقامة انفا ايروسيتي عمارة 

الدار البيضاء   20000  ( 7 ش  ط   5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

االدري�سي  فتحي  عمر  السيد 

هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

الشريف اقامة انفا ايروسيتي عمارة 

الدار البيضاء   20000  ( 7 ش  ط   5

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846078.

572I

RIF CONSEIL SARL

 PANADRIA DE PARIS - SARL
- A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 PANADRIA DE PARIS - SARL -

A.U شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : شقة 5 
الطابق 5 رقم 44 شارع 7) العري 
الشيخ الناضور - 62000 الناضور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2((25

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   58 في  املؤرخ 

 PANADRIA DE PARIS - حل 

شركة ذات املسؤولية   SARL - A.U

 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة 
7) العري  44 شارع  5 رقم  5 الطابق 
الناضور   62000  - الناضور  الشيخ 

املغرب نتيجة الازمة االقتصادية.

و عين:

السيد)ة) صارة تلخوخ و عنوانه)ا) 
دوار تاوريرت بوستة سلوان الناضور 

62000 الناضور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 5 2022 وفي شقة  أكتوبر   58 بتاريخ 
العري   (7 شارع   44 رقم   5 الطابق 
الناضور   62000  - الناضور  الشيخ 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4694.

573I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

RG MEDIA DIGITAL
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

RG MEDIA DIGITAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

الجيش امللكي اقامة وليلي رقم 55 

الطابق )فاس - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65595

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 

إج   شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

الشكل القانوني

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
راس مال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4675.

574I

AMB CONSULTING

Soimême SPA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إعالن عن تأسيس شركة ذات م م 

ش بشريك واحد

العرفي  العقد  ملقتضيات  طبقا 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد ذات املميزات 

التالية: 

*التسمية: شركة »صوا ميم سبا» 

ش م م بشريك واحد.

االوتماعي:  *الغرض 

السباوخدمات الراحة واالست3خاء

دوارسيدي  االوتماعي:  *املقر 
الحوز  اقليم  اورير  ايت  ابويحيا 

مراكش.

من تاريخ  سنة ابتداء   99 *املدة: 

التسجيل في السجل التجاري.

 50000 االوتماعي:  الرأسمال 

درهم دفع نقدا *

الوحيد:  الشريك   C اورونجي   

الساكنة  السيدة مليكة بولكسوت، 

مراكش.  4 شقة  عمارة*  بمجوريل 

البطاقة  تحمل  مغربية  ونسيتها 

I31453 الوطنية رقم

مليكة  السيدة  *املسي3: 

بمراكش  الساكنة  بولكسوت, 

الحاملة لرقم البطاقة الوطنية, ملدة 

غي3  محددة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

02/06/2022 تحت عدد: 75)6)5
575I

CABINET OUASSI

LES DEUX AMIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
LES DEUX AMIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 57 
س 4 حي املحمدي - 46000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((95
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEUX AMIES
ووبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السريعة و مقهى.
 57 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
اسفي   46000  - حي املحمدي   4 س 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : أسامة  وعرون  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : سلو   مرمو�سي  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد وعرون أسامة عنوانه)ا) 

حي  الهداية  عملية  ه  العمارة   06

عقبة بن نافع 46000 اسفي املغرب.

السيدة مرمو�سي سلو  عنوانه)ا) 

 46000 الرياض  حي   07 بلوك   525

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد وعرون أسامة عنوانه)ا) 

حي  الهداية  عملية  ه  العمارة   06

عقبة بن نافع 46000 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 994.

576I

FAD CONSULTING

ماب ديكو
إعالن متعدد القرارات

FAD CONSULTING

 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,

 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

ماب ديكو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 5)، 
زنقة بابيلون ، إقامة بريستيج عبد 

الرحمان، متجر 5 ، الطابق اار�سي، 

حي املستشفيات، - )2050 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.447027

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

50 حصة إوتماعية مملوكة  تفويت 

السيد  لفائدة  مريم  فداني  للسيدة 

حصة   50 تفويت  و  محمد  فداني 

عريف  للسيدة  مملوكة  إوتماعية 

السعدية لفائدة السيد فداني محمد

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
فداني  السيدة  إستقالة  مايلي: 
السعدية من  مريم والسيدة عريف 
منصبهما كمسي3تين للشركة وتعيين 
وحيد  كمسي3  محمد  فداني  السيد 

للشركة
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
إج   شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
من شريك وحيد مع تحيين القانون 

ااسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
عن  عبارة  للشركة  القانوني  الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد
عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  محدد  الشركة  رأسمال  مايلي: 
عشرة آالف درهم  مبلغ10.000،00 
إوتماعية  حصة   500 إج   مقسمة 
من قيمة 500 درهم للحصة الواحدة 
مملوكة كليا للشريك الوحيد السيد 

محمد فداني
عل   ينص  الذي   :25 رقم  بند 
فداني  محمد  السيد  تعيين  مايلي: 
املزداد بتاريخ 01/01/1958 والحامل 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

B632655 كمسي3 وحيد للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845654.
577I

اوطو ايكول ثازيري

اوطو ايكول ثازيري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اوطو ايكول ثازيري
ارو  5 حي السعادة سلوان الناظور 

، 62700، سلوان املغرب
اوطو ايكول ثازيري شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي ارو  5 حي 

السعادة سلوان الناظور - 67200 

سلوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24875

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اوطو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايكول ثازيري.

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

لتعليم السياقة.

ارو    : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - الناظور  سلوان  السعادة  حي   5

67200 سلوان املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

امسكوض  مصطفى  السيد 

سلوان   525 دوار بوهراوة  عنوانه)ا) 

الناظور 67200 سلوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

امسكوض  مصطفى  السيد 

سلوان   525 دوار بوهراوة  عنوانه)ا) 

الناظور 67200 سلوان املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم -.

578I

CABINET OUASSI.

ALILAND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

ALILAND شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

الشهوبات فرقة اوالد امحارب نكا - 

46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALILAND

غرض الشركة بإيجاز : إنتاج وبيع 

وميع املنتجات الزراعية والحيوانية 

والنباتية.

دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - الشهوبات فرقة اوالد امحارب نكا 

46000 اسفي املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : الحمداوي  علي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد علي الحمداوي عنوانه)ا) 

سبت   489 رقم  الزيتون  تجزئة 

اوزولة 46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد علي الحمداوي عنوانه)ا) 

سبت   489 رقم  الزيتون  تجزئة 

اوزولة 46000 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 995.

579I

QUALICIA CONSULTING

SEVER TURK SHOP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

QUALICIA CONSULTING

اقامة أمين الطابق التاني رقم 54 

زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 

مكناس املغرب

SEVER TURK SHOP SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 

ياسين 2 سيدي بوزكري مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   5.900.000«

 2.000.000« إج   درهم»   500.000«

مقاصة  إوراء   : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4202.

580I

CADES SARL

SHANEZ CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SHANEZ CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 544 

زنقة محمد سميحة اقامة محمد 
سميحة طابق 6 رقم 5) - 20220 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.257505

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
محمد يوسف  )ة)  تفويت السيد 
من  اوتماعية  حصة   5 الشرايبي 
حصة لفائدة السيد   50.000 أصل 
نون30   0( بتاريخ  بوليزي  فرانك  )ة) 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84574.
581I

CADES SARL

CADES C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي3 نشاط الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CADES C شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االوتماعي 46 شارع 
الزرقطوني طابق 5 رقم ) - 20040 

الدارالبيضاء املغرب.
تغيي3 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.508497

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تغيي3  55 أكتوبر  املؤرخ في 
»االستشارات  من  الشركة  نشاط 

اإلدارية» إج  »محاسب معتمد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 699)84.
582I

FAD CONSULTING

إكابيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
إكابيمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 22، زنقة 
الروي�سي، فضاء حسام، الطابق 

الثالث، شقة رقم 5، حي بوسيجور، 
طريق الجديدة، الحي الحسني - 
20200 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.406589
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2025 تقرر حل  05 ف30اير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  إكابيمو 
 ،22 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
زنقة الروي�سي، فضاء حسام، الطابق 
5، حي بوسيجور،  الثالث، شقة رقم 
 - الحسني  الحي  الجديدة،  طريق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20200
العام  الجمع  عن  مت3تب  قرار   : ل 

اإلستثنائي.
و حدد مقر التصفية ب 22، زنقة 
الطابق  حسام،  فضاء  الروي�سي، 
5، حي بوسيجور،  الثالث، شقة رقم 
 - الحسني  الحي  الجديدة،  طريق 

20200 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عادل ياسي3 و عنوانه)ا) 
7)، زنقة طه حسين، ط5، البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   20060

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ،22  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة الروي�سي، فضاء حسام، الطابق 
5، حي بوسيجور،  الثالث، شقة رقم 
الحي الحسني الدار  طريق الجديدة، 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845596.
583I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

UNIVERS AGRITECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
UNIVERS AGRITECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 

تازوكا وماعة الخنك الرشيدية - 
52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   54
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS AGRITECH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجهيزات واملواد الفالحية 
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- االشغال املختلفة 

- تصدير واست3اد.

قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - الرشيدية  الخنك  وماعة  تازوكا 

52000 الرشيدية املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

هللا  عبد  موالي  الطايعي  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.

 200  : حفيط  الطايعي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 200  : الطيب  الطايعي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 200  : ابراهيم  الطايعي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  موالي  الطايعي  السيد 

الرقم  الداخلة  شارع  عنوانه)ا) 

 52000 الرشيدية  املحيط  حي   55

الرشيدية املغرب.

السيد الطايعي حفيط عنوانه)ا) 

55 حي املحيط  شارع الداخلة الرقم 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

السيد الطايعي الطيب عنوانه)ا) 

55 حي املحيط  شارع الداخلة الرقم 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

السيد الطايعي ابراهيم عنوانه)ا) 

55 حي املحيط  شارع الداخلة الرقم 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

هللا  عبد  موالي  الطايعي  السيد 

الرقم  الداخلة  شارع  عنوانه)ا) 

 52000 الرشيدية  املحيط  حي   55

الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

97) بمركز  2022 تحت رقم  أكتوبر 

االستثمار بالرشيدية.

584I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

RADICAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
RADICAL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : قصر 
الجبيل بني امحمد سجلماسة 

الريصاني قصر الجبيل بني امحمد 
سجلماسة الريصاني 52450 

الريصاني املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5442(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   5( املؤرخ في 
ذات  شركة   RADICAL TRANS
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي قصر الجبيل بني امحمد 
الجبيل  قصر  الريصاني  سجلماسة 
الريصاني  سجلماسة  امحمد  بني 
نتيجة  املغرب  الريصاني   52450
لهجرة املسي3 وشريك ثالث اج  الخارج 
شراء  لتمويل  البنك  رفض  بعد 

شاحنة.
و عين:

و  ادري�سي  الحق  عبد  السيد)ة) 
العمالة  تجزئة   58 الرقم  عنوانه)ا) 
الرشيدية املغرب   52000 الرشيدية 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قصر  وفي   2022 يونيو   5( بتاريخ 
سجلماسة  امحمد  بني  الجبيل 
امحمد  بني  الجبيل  قصر  الريصاني 
 52450 الريصاني  سجلماسة 

الريصاني املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 07 نون30 

2022 تحت رقم 897.
585I

fidomek

 SOCIETE SODIO TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE SODIO TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 5029 
تجزئة املنصور الطابق ااول مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(057

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يونيو   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم» أي من »500.000 
عن  درهم»   5.000.000« إج   درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2555.
586I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE AUTO-ECOLE JAMAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE AUTO-ECOLE JAMAL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع ابن 
رشد رقم 88 الطابق الثاني شقة 04 

- 62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(597
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )5 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE AUTO-ECOLE الشريك الوحيد
 500.000 رأسمالها  مبلغ   JAMAL
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
ابن رشد رقم 88 الطابق الثاني شقة 
الناظور املغرب نتيجة   62000  -  04

ل : بدون.
و حدد مقر التصفية ب شارع ابن 
رشد رقم 88 الطابق الثاني شقة 04 

- 62000 الناظور املغرب. 
و عين:

السيد)ة) ومال املرس و عنوانه)ا) 
زنقة ابن رشد رقم 88 الطابق الثاني 
املغرب  الناظور   62000  04 شقة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4727.
587I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE AUTO ECOLE JAMAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE AUTO ECOLE JAMAL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : شارع ابن 
رشد رقم 88 الطابق الثاني شقة 04 

- 62000 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2(597
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تقرر حل 
STE AUTO ECOLE JAMAL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
ابن رشد رقم 88 الطابق الثاني شقة 
الناظور املغرب نتيجة   62000  -  04

لبدون.
و عين:

السيد)ة) ومال املرس و عنوانه)ا) 
زنقة ابن رشد رقم 88 الطابق الثاني 
املغرب  الناظور   62000  04 الشقة 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2022 أكتوبر   54 بتاريخ 
ابن رشد رقم 88 الطابق الثاني شقة 

04 - 62000 الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4757.
588I

MA GLOBAL CONSULTING

VILLA BP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
50 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
VILLA BP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 58 
- 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565849
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VILLA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BP

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشغيل مطعم تشغيل محل  املقهى. 

معجنات أو مخ0ز أو مطعم للووبات 

الخفيفة ؛ خدمة »تقديم الطعام» ؛ 

بيع  ؛  تقديم الطعام بجميع أشكاله 

املواد الغذائية لتناولها في املوقع أو 

نقلها ؛.

59 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 58 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 FOOD WELLINESS الشركة 

GROUP FWG : 998 حصة بقيمة 

500 درهم للحصة.

حصة   5  : رايس  محمد  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

حصة   5  : رايس  يونس  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 FOOD WELLINESS الشركة 

شارع   (( عنوانه)ا)   GROUP FWG

 50000 السوي�سي  بركة  بن  املهدي 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  رايس  محمد  السيد 

بني  شارع   ، السالم  دار  مجمع   297

الرباط   50000 السوي�سي  مسكين 

املغرب.

السيد يونس رايس عنوانه)ا) فيال 

شارع محمد السادس   5( مينا كلم 

تمارة   52000 الصخي3ات  املنزه 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رايس  محمد  السيد 

بني  شارع   ، السالم  دار  مجمع   297

الرباط   50000 السوي�سي  مسكين 

املغرب

السيد يونس رايس عنوانه)ا) فيال 

شارع محمد السادس   5( مينا كلم 

املنزه الصخي3ات 52000 تمارة املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

589I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

FOTR INTERNATIONAL
إعالن متعدد القرارات

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

FOTR INTERNATIONAL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: ا 50، 

محل رقم 2 ل، رياض الزيتون، شطر 

ب - 50050 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.55955

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 56 دون30 2025

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

هبة الحصص من طرف السيدة وفاء 

مصباح اج  السيد مصطفى ال30كة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

قبول السيد مصطفى ال30كة كشريك 

وديد

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تنصيب السيد مصطفى ال30كة مسي3ا 

للشركة و قبول استقالة السيدة وفاء 

مصباح من مهامها كمسي3ة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

الحصص مقسمة عل  الشكل التاجي 

مصطفى ال30كة 50000

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

راس املال

عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 

مصطفى  السيد   : التسيي3  مايلي: 

ال30كة مسي3ا للشركة

بند رقم 57: الذي ينص عل  مايلي: 

االمضاء للسيد مصطفى ال30كة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ف30اير   02 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2025 تحت رقم 406.

590I

fudcom

 YOU ET HA TRANSPORTS

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي3 وديد للشركة

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

 YOU ET HA TRANSPORTS AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

الرباط حي التقدم بلوك 0) اقامة 

05 رقم 42 بني مالل - 000)2 بني 

مالل املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5((09

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2022 نون30   07 املؤرخ في 

ايت  السيد)ة)  للشركة  مسي3 وديد 

سلطانة املصطفى كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

09 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 4)55.

591I
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GESTION ALJANOUB

BOUJ SECURITE
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

BOUJ SECURITE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: حي االمل 
2 رقم 27 بوودور - 75000 بوودور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5585

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت 5000 حصة من طرف السيد 

حسن االدري�سي لصالح السيد عادل 
املكاوي

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: نقل املقر االوتماعي لشركة اج  

: حي النهظة زنقة اهل  العنوان االتي 
زريبة بوودور

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة السيد حسن االدري�سي من 
التسيي3 وتعيين السيد عادل املكاوي 

مع  محدودة  غي3  ملدة  لشركة  مسي3 

االمضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: تفويت حصص اوتماعية

بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

نقل املقر االوتماعي

عل   ينص  الذي   :(5 رقم  بند 

مايلي: التسيي3

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3300/2022.

592I

GESTION ALJANOUB

H.E.D SERVICES
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

H.E.D SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: حي االمل 
2 رقم 27 بوودور - 75000 بوودور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((885

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: تفويت 5000 حصة من طرف 

السيد حسن االدري�سي لصالح السيد 

الطيبي البي�سي

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: نقل املقر االوتماعي لشركة اج  
العنوان االتي : حي التنمية 5 بوودور

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

االدري�سي  حسن  السيد  استقالة 

الطيبي  السيد  وتعيين  التسيي3  من 

غي3  ملدة  لشركة  مسي3  البي�سي 

محدودة مع االمضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت حصص اوتماعية

بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

نقل املقر االوتماعي

بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

التسيي3

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3299/2022.

593I

ANGLE POISSON FRAIS

ANGLE POISSON FRAIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANGLE POISSON FRAIS
 LOT MARCHE VERTE AV

 PRINCE HERITEUR N 128 EL
 MARSA LAAYOUNE ، 70000،
EL MARSA LAAYOUNE MAROC
ANGLE POISSON FRAIS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
املسي3ة الخضراء شارع وجي العهد 
رقم 528 املر�سى العيون - 70040 

املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(677
 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANGLE POISSON FRAIS
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والبيع  واملجمدة  الطازوة  ااسماك 
والشراء والتخزين والت30يد والتجميد 
والتجزئة  الجملة  تجارة  والتصدير 
النقل   ، والرخويات  القشريات  في 
ومنتجات  لألسماك  وامل3ّ0د  املنتظم 
العامة  التجارة  البحرية  املأكوالت 

والتصدير واالستي3اد...
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املسي3ة الخضراء شارع وجي العهد رقم 
528 املر�سى العيون - 70040 املر�سى 

العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : مي3وش  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن مي3وش عنوانه)ا) 
بن  العزيز  عبد  شارع  النهضة  حي 
العيون  املر�سى   09 رقم  ادريس 

70040 املر�سى العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد الحسن مي3وش عنوانه)ا) 
بن  العزيز  عبد  شارع  النهضة  حي 
العيون  املر�سى   09 رقم  ادريس 

70040 املر�سى العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3255/22.

594I

MH COMPTA SHENGEN 

ANR COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN
2 زنقة 85 السعيدية قرب الدائرة 
 L.68 الحادية و العشرين -طنجة

1ER ETAGE 2 زنقة 85 السعيدية 
قرب الدائرة الحادية و العشرين 

 L.68 1ER ETAGE، 90000، طنجة-
TANGER MAROC

ANR COMMUNICATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 6 شارع 
9)5 حي حبيبة بن ديبان طنجة 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

527555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.COMMUNICATION
غرض الشركة بإيجاز : بيع أوهزة 

الكمبيوتر واالتصاالت بالجملة.
شارع   6  : عنوان املقر االوتماعي 
طنجة  ديبان  بن  حبيبة  حي   5(9

90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   50  : ابشري  عمر  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   50  : ابشري  انوار  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابشري  انوار  السيد 
دوار سمار اسنلدة الحسيمة 2000) 

الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)  ابشري  عمر  السيد 
دوار سمار اسنلدة الحسيمة 2000) 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ابشري  انوار  السيد 
دوار سمار اسنلدة الحسيمة 2000) 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   52 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 9)6)25.
595I

موثق

شركة «سعد كونستريبينا» 
 SOSCIETE SAAD ش.م.م

CONSTRIBUNA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

موثق
448 شارع محمد الخامس وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم 55 البيضاء ، 00)20، 

الدار البيضاء املغرب

شركة »سعد كونست3يبينا» 
 SOSCIETE SAAD ش.م.م

CONSTRIBUNA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الـدار 
الـبـيـضاء )52 تجزئة االنصاري دار 
بوعزة الحي الحسني عين الشق - 

20500 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.250787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 يونيو   57 املؤرخ في 
مسي3 وديد للشركة السيد)ة) العلمي 

محمد كمسي3 وحيد
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم )4)9)8.
596I

موثق

شركة «سعد كونستريبينا» 
 SOSCIETE SAAD ش.م.م

CONSTRIBUNA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
448 شارع محمد الخامس وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم 55 البيضاء ، 00)20، 

الدار البيضاء املغرب
شركة »سعد كونست3يبينا» 
 SOSCIETE SAAD ش.م.م

CONSTRIBUNA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الـدار 
الـبـيـضاء )52 تجزئة االنصاري دار 
بوعزة الحي الحسني عين الشق - 

20500 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.250787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يونيو   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

العلمي  سعد  )ة)  السيد  تفويت 
 500 حصة اوتماعية من أصل   50
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الحليم 

العلمي بتاريخ 57 يونيو 2022.
الحليم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
العلمي 55 حصة اوتماعية من أصل 
500 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

العلمي بتاريخ 25 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم )4)9)8.
597I

ripartners sarl

DOLCE HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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
DOLCE HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي العمارة 52 
الشقة 52 اقامة الدوحة - 46000 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOLCE HOUSE
-مقهى و   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم.
العمارة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - الدوحة  اقامة   52 الشقة   52

46000 اسفي املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

السيد عبد الجليل بلعسل : 500 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد ايوب العناني : 500 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بلعسل  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الغوال وماعة سيدي 

عي�سى اسفي 46000 اسفي املغرب.
عنوانه)ا)  العناني  ايوب  السيد 
اقامة   06 رقم  الشقة   06 العمارة 
اسفي   46000 مفتاح الراحة اسفي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بلعسل  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الغوال وماعة سيدي 

عي�سى اسفي 46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.
598I

tracom cg

STE S2O
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC
STE S2O شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 40 
الطابق 5 مكاتب ااندلس شارع 

أصيلة أطلس - 0000) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S2O
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 
و  الواوهات  تنظيف   - االوتماعية 
املتاور و الشقق-مقاول في الغرس و 
صيانة املنتزهات والحدائق و الشوارع 

إج  غي3ذلك.
 40 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
شارع  ااندلس  مكاتب   5 الطابق 
أصيلة أطلس - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيدة سلمى مصباحي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سلمى مصباحي عنوانه)ا) 
درب املشماش   4 إقامة شالة شقة 

حي اازهر 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة سلمى مصباحي عنوانه)ا) 
درب املشماش   4 إقامة شالة شقة 

حي اازهر 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   59 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4284.
599I

مكتب الحسابات العباد

TAYDAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الحسابات العباد
)2 بلوك ) بئ3انزران بنصفار، 

5000)، صفرو املغرب
TAYDAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 570 
بلوك 5 برنزران بنصفار صفرو - 

5000) صفرو املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.555(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  59 شتن30  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 480.000 رأسمالها  مبلغ   TAYDAR
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 
5 برنزران بنصفار صفرو  570 بلوك 
 : صفرو املغرب نتيجة ل   (5000  -

املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 570 
 - صفرو  بنصفار  برنزران   5 بلوك 

5000) صفرو املغرب. 
و عين:

و  شكري  خاليد  السيد)ة) 
 (550 زنقة كوناكري رقم  عنوانه)ا) 
تجزئة بلعباس مساي صفرو 5000) 

صفرو املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  شكري  عبدالصمد  السيد)ة) 
تجزئة   5 بلوك   570 رقم  عنوانه)ا) 
صفرو   (5000 صفرو  برنزران 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 570 

بلوك 5 برنزران بنصفار صفرو 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2022 تحت رقم 565.
600I

BELDI SWEET

BELDI SWEET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELDI SWEET
 AVENUE MOULAY ISMAIL 14
 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3EME ETG N°9. ، 90000،
TANGER MAROC

BELDI SWEET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

موالي اسماعيل 54 اقامة موالي 
اسماعيل الطابق ) رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   54
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BELDI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SWEET
تجارة و   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتج لالملو و وميع الزيوت.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   54 اسماعيل  موالي 
 90000  -  9 ) رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : السو�سي  السيد عبد هللا 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السو�سي  الواحد  عبد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
 250  : امليلودي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا السو�سي عنوانه)ا) 

تزنيت 85000 تزنيت املغرب.
السو�سي  الواحد  عبد  السيد 
تزنيت   85000 تزنيت  عنوانه)ا) 

املغرب.
السيد يوسف امليلودي عنوانه)ا) 

تزنيت 85000 تزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد عبد هللا السو�سي عنوانه)ا) 
تزنيت 85000 تزنيت املغرب

السو�سي  الواحد  عبد  السيد 
تزنيت   85000 تزنيت  عنوانه)ا) 

املغرب
السيد يوسف امليلودي عنوانه)ا) 

تزنيت 85000 تزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   59 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258495.
601I

مكتب الحسابات العباد

LAMANE FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
)2 بلوك ) بئ3انزران بنصفار، 

5000)، صفرو املغرب
LAMANE FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

اغزديس ركيبة بهاليل - 5000) 
صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(88(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMANE FRERES
بيع التبغ   : غرض الشركة بإيجاز 

بالتقصيط 
مقهى لشخصين او اكت3 
اعمال متنوعة او البناء.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 (5000  - بهاليل  ركيبة  اغزديس 

صفرو املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

5.000 حصة  السيدة الهام ملان : 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الهام ملان عنوانه)ا) زنقة 
الرقعة حي اغزديس البهاليل صفرو 

5000) صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة الهام ملان عنوانه)ا) زنقة 
الرقعة حي اغزديس البهاليل صفرو 

5000) صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 االبتدائية ببوملان بتاريخ 

2022 تحت رقم 585.
602I

مكتب الحسابات العباد

JARDINS DE SEFROU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الحسابات العباد
)2 بلوك ) بئ3انزران بنصفار، 

5000)، صفرو املغرب
JARDINS DE SEFROU شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

سيدي عبد هللا اغبلو اقورا صفرو - 
5000) صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(025
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   JARDINS DE SEFROU
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي دوار سيدي عبد هللا 
5000) صفرو   - اغبلو اقورا صفرو 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيدي عبد هللا اغبلو اقورا صفرو - 

5000) صفرو املغرب. 

و عين:
و  تيزغتي  الدين  نور  السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوار سيدي عبد هللا اغبالو 
5000) صفرو املغرب  اقورار صفرو 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : دوار سيدي عبد 

هللا اغبلو اقورا صفرو 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   20 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2022 تحت رقم )58.

603I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAXI NOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 
صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب
TAXI NOUR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي السالم 
زنقة 29 رقم ))5 - 000)7 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAXI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUR

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سيارة أورة.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 7(000  -  5(( رقم   29 السالم زنقة 

الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد املحجوب العلواني : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلواني  املحجوب  السيد 
رقم   29 زنقة  السالم  حي  عنوانه)ا) 

))5 000)7 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
العلواني  املحجوب  السيد 
رقم   29 زنقة  السالم  حي  عنوانه)ا) 

))5 000)7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   27

.1790/2022
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IOS INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

* IOS INTERNATIONAL * شركة 
ذات املسؤولية املحدودة بشريك 

وحيد 
* تأسيس شركة 

ااسا�سي  النظام  بمقت�سى   /5
و   2022 غشت   24 بتاريــخ  للشركة، 
24 اكتوبر 2022، تم تأسيس الشركة 
 IOS INTERNATIONAL““ املسماة 
املسؤولية  ذات  شركة   ،SARL AU
رأسمالها  وحيد،  بشريك  املحدودة 
مقرها  والكائن  درهم،   500.000
بزاوية زنقة موزار وشارع  االوتماعي 

 ،LE PETIT PARADIS اقامة  انفا، 
بالسجل  املقيدة   ، الدارالبيضاء 
رقم  تحت  البيضاء،  بالدار  التجاري 

560795
2/ تم اإليداع القانوني لد  كتـابة 
بالدار  التجاريـــة  باملحكمـــة  الضبـط 
 ،  02/11/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 844558 
لالستخالص و النشر

605I

املقفلجي علي

Lightcorner
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املقفلجي علي
قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 
املكتب 50 ، 000)9، تطوان املغرب
Lightcorner شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي ش. 

حفصة ام املومنين إقامة سلمى 5 
بووراح 000)9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2269
 54 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن30 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Lightcorner
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إشهار.
ش.   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 5 سلمى  إقامة  املومنين  ام  حفصة 

بووراح 000)9 تطوان املغرب
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
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 60 ااندلو�سي  محمد   : السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 40 السرغيني  محمد   : السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ااندلو�سي  محمد  السيد 
املومنين  ام  حفصة  ش.  عنوانه)ا) 
زنقة 5 رقم )5 000)9 تطوان املغرب
السيد محمد السرغيني عنوانه)ا) 
 7 ش. املهدي بن تومرت زنقة G رقم 

الطابق 2 000)9 تطوان املغرب
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:
ااندلو�سي  محمد  السيد 
املومنين  ام  حفصة  ش.  عنوانه)ا) 
زنقة 5 رقم )5 000)9 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2045.
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 BAYATE AL SAKANE
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BAYATE AL SAKANE *
IMMOBILIERE * شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 
* تأسيس شركة 

ااسا�سي  النظام  بمقت�سى   /5
للشركة، بتاريــخ 20 اكتوبر 2022، تم 
 BAYATE“ املسماة  الشركة  تأسيس 
 AL SAKANE IMMOBILIERE“
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
رأسمالها   ، وحيد  بشريك  املحدودة 
مقرها  والكائن  درهم،   50.000
زاوية زنقة  االوتماعي بالدار البيضاء 
 LE PETIT“ اقامة  موزار وشارع انفا، 
املقيدة   ، الدارالبيضاء   “PARADIS
البيضاء،  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 560595 

2/ تم اإليداع القانوني لد  كتـابة 
بالدار  التجاريـــة  باملحكمـــة  الضبـط 
 ،  01/11/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 844065 
لالستخالص و النشر 

607I

الشركة العاملية للتجارة 
)WTE( واالعمال

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت الحصص االوتماعية 

)عقد توثيقي)
بمقت�سى عقد تفويت توثيقي   /5
تم  والذي  االوتماعية  للحصص 
سناء  ااستاذة  بديوان  تحريره 
و 52   7 بتاريــخ  الودغي3ي  حفضاني 
نادية  السيدة  قامت   ،2022 أبريل 
بهبة  كمو  ناوية  والسيدة  البنة 
الحصص االوتماعية بما قدره 9000 
يمتلكونها  التي  اوتماعية  حصة 
وااعمال  للتجارة  العاملية  بالشركة 
 LES QUATRE لفائدة شركة (WTE(

.ROSES
2/ تعديل البند رقم 5 ،2 ، 6 و 7 

من النظام االسا�سي للشركة.
القانوني  الشكل  تغيي3   :  5 البند 
 WORLD TRADE لشركة 
بامتالك   ENGINEERING SARL
 LES QUATRE ROSES SARL شركة
شركة  واصبحت  الحصص  لجميع 
 WORLD TRADE ENGINEERING
املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة بشريك وحيد.
التسمية  تغيي3   :  2 البند 
 WORLD لشركة  االوتماعية 
 TRADE ENGINEERING SARL
 WORLD TRADE واصبحت شركة 
شركة   ENGINEERING SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
البند 6 : الحصص.

ثالثة  في  املال  رأس  تعيين  تم 
ماليين )000.000.)) درهم، وتنقسم 
حصة   ((0.000( الف  ثالثين  إج  
بقيمة اسمية تبلغ مائة )500) درهم 
كامل،  بشكل  املدفوعة  منهم،  لكل 

واملخصصة للشركاء كالتاجي :
 LES QUATRE ROSES شركة 

0.000) حصة
املجموع : 0.000) حصة.

البند 7 : الرأسمال االوتماعي.
الشركاء حسب حصصهم الجدد :

 LES QUATRE ROSES •شركة 
000.000.00.) درهم

املجموع 000.000.00.) درهم.
)/ تم اإليداع القانوني لد  كتـابة 
بالدار  التجاريـــة  باملحكمـــة  الضبـط 
 ،2022 ماي   (5 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 825665.
لالستخالص و النشر

608I
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LES QUATRE ROSES
إعالن متعدد القرارات

 LA SOCIETE LES QUATRE
ROSES SARL

* تفويت الحصص االوتماعية 
)عقد توثيقي)*

5/- بمقت�سى عقد تفويت توثيقي 
للحصص االوتماعية والذي تم 
تحريره بديوان ااستاذة سناء 
حفضاني الودغي3ي بتاريــخ 02، 

)0، 09 و 55 مارس 2022، قامت 
السيدة اللة ام كلثوم السعدي و 
االنسة نارمان السعدي بتفويت 
الحصص االوتماعية بما قدره 
2400 حصة اوتماعية باعتبار 

5200 حصة اوتماعية لكل منهما 
لفائدة السيدة وليلة الشقيلي.

تفويت  عقد  بمقت�سى   -  /2
توثيقي للحصص االوتماعية والذي 
سناء  ااستاذة  بديوان  تحريره  تم 
 55 و   52 حفضاني الودغي3ي بتاريــخ 
اللة  السيدة  قامت   ،2022 ابريل 
الحصص  بتفويت  السعدي  فدو  
حصة   5200 قدره  بما  االوتماعية 
وليلة  السيدة  لفائدة  اوتماعية 

الشقيلي.

من   7 و   6 تعديل البند رقم   -/(
النظام االسا�سي للشركة.

البند 6: الحصص 
الشركاء حسب حصصهم الجدد:
السعدي  فدو   اللة  السيدة   •

880.000 درهم
• السيدة اللة ام كلثوم السعدي  

880.000 درهم
السعدي   نارمان  االنسة   •

880.000 درهم
الشقيلي   وليلة  السيدة   •

60.000) درهم
املجموع  000.000.00.) درهم

البند 7: الرأسمال االوتماعي
تم تعيين رأس املال في ثالث ماليين 
وتنقسم  درهم،   ((.000.000.00(
حصة   ((0.000( الف  تالتون  إج  
درهم   (500( بقيمة اسمية تبلغ مئة 
كامل،  بشكل  املدفوعة  منهم،  لكل 

واملخصصة للشركاء كالتاجي:
السعدي  فدو   اللة  السيدة   •

8.800 حصة
• السيدة اللة ام كلثوم السعدي  

8.800 حصة
• االنسة نارمان السعدي  8.800 

حصة
• السيدة وليلة الشقيلي  600.) 

حصة
املجموع 0.000) حصة

)/ تم اإليداع القانوني لد  كتـابة 
بالدار  التجاريـــة  باملحكمـــة  الضبـط 
 ،  2022 ماي   (5 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 825666. 
لالستخالص و النشر
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 MEDEQAF MEDICAL 
EQUIPEMENT OF AFRICA

إعالن متعدد القرارات

 LA SOCIETE MEDEQAF
 MEDICAL EQUIPEMENT
 OF AFRICA SOCIETE A

RESPONSABILITE LIMITEE
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* تفويت الحصص االوتماعية 

)عقد توثيقي)*

تفويت  عقد  بمقت�سى   -  /5

توثيقي للحصص االوتماعية والذي 

سناء  ااستاذة  بديوان  تحريره  تم 

)2 يونيو  حفضاني الودغي3ي بتاريــخ 

2022، قام السيد محمد السعدي و 

السيد نوفل بنونة بتفويت الحصص 

حصة   4000 قدره  بما  االوتماعية 

ام  اللة  السيدة  لفائدة  اوتماعية 

مهدي  السيد  و  السعدي  كلثوم 

 SARL LES QUATREاملعروفي وشركة

ROSESوذلك كالتاجي

محمد  السيد  تفويت   *

حصة لفائدة شركة  السعدي2500 

 LES QUATRE ROSES-----

تفويت السيد محمد السعدي   *

ام  اللة  السيدة  لفائدة  حصة   50

كلثوم السعدي 

• تفويت السيد نوفل بنونة 5000 

حصة لفائدة السيد مهدي املعروفي 

 450 • تفويت السيد نوفل بنونة 

حصة لفائدة السيدة اللة ام كلثوم 

السعدي  

من   7 و   6 تعديل البند رقم   -/  2

النظام االسا�سي للشركة.

البند 6: الحصص 

الشركاء حسب حصصهم الجدد:

 500.000 بنونة  نوفل  السيد   •

درهم

ش.م   ااربعة  الزهور  شركة   •

250.000 درهم

• السيدة اللة ام كلثوم السعدي  

50.000 درهم

• السيد مهدي املعروفي  500.000 

درهم

املجموع  500.000.00 درهم.

البند 7: الرأسمال االوتماعي

خمس  في  املال  رأس  تعيين  تم 

درهم،   (500.000( ألف درهم  مائة 

 (5.000( االف  خمسة  إج   وتنقسم 

حصة بقيمة اسمية تبلغ مائة )500) 

بشكل  املدفوعة  منهم،  لكل  درهم 

كامل، واملخصصة للشركاء كالتاجي:

• السيد نوفل بنونة 5.000 حصة

ش.م.م   ااربعة  الزهور  شركة   •

2.500 حصة

• السيدة اللة ام كلثوم السعدي  

500 حصة

 5.000 السيد مهدي املعروفي    •

حصة

املجموع 5.000 حصة

)/ تم اإليداع القانوني لد  كتـابة 

بالدار  التجاريـــة  باملحكمـــة  الضبـط 

 ،  2022 غشت   09 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 920))8. 
لالستخالص و النشر
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برماديس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املوافقة عل  تفويت الحصص 

االوتماعية )عقد توثيقي)

بمقت�سى عقد تفويت توثيقي   /5

تم  والذي  االوتماعية  للحصص 

سناء  ااستاذة  بديوان  تحريره 

و 52   7 بتاريــخ  الودغي3ي  حفضاني 

نادية  السيدة  قامت   ،2022 ابريل 

بهبة  كمو  ناوية  السيدة  و  البنة 

قدره  بما  االوتماعية  الحصص 

التي  اوتماعية  حصة   (0.000

لفائدة  برماديس  بشركة  يمتلكونها 

السعدي،  فدو   اللة  السيدة 

السعدي  كلثوم  أم  اللة  السيدة 

قدره  بما  السعدي  نرمان  والسيدة 

50.000 حصة لكل منهن.

بمقت�سى عقد تفويت توثيقي   /2

تم  والذي  االوتماعية  للحصص 

سناء  ااستاذة  بديوان  تحريره 

 55 و   55 حفضاني الودغي3ي بتاريــخ 

السيدة  قامت   ،2022 ابريل  و26 

السيدة  و  السعدي  كلثوم  ام  اللة 

نارمان السعدي و السيدة اللة فدو  

السعدي بهبة الحصص االوتماعية 

اوتماعية  حصة   52000 قدره  بما 

4000 حصة اوتماعية لكل  باعتبار 

منهن لفائدة السيدة وليلة الشقيلي.

من   7 و   6 البند رقم  تعديل   /(

النظام االسا�سي للشركة.

البند 6 : الحصص

الشركاء حسب حصصهم الجدد:

• السيدة اللة ام كلثوم السعدي 

400.))2.9 درهم

السعدي  نارمان  االنسة   •

00).))2.9 درهم

السعدي  فدو   اللة  السيدة   •

00).))2.9 درهم

الشقيلي  وليلة  السيدة 

5.200.000 درهم

املجموع 50.000.000 درهم.

البند 7 : الرأسمال االوتماعي.

عشرة  في  املال  رأس  تعيين  تم 

درهم،   (50.000.000( ماليين 

 (500.000( الف  مئة  إج   وتنقسم 

حصة بقيمة اسمية تبلغ مئة )500) 

بشكل  املدفوعة  منهم،  لكل  درهم 

كامل، واملخصصة للشركاء كالتاجي :

• السيدة اللة ام كلثوم السعدي 

4)).29 حصة.

• االنسة نارمان السعدي ))).29 

حصة.

السعدي  فدو   اللة  السيدة   •

))).29 حصة.

 52.000 السيدة وليلة الشقيلي 

حصة.

املجموع 000. 500 حصة.

)/ تم اإليداع القانوني لد  كتـابة 

بالدار  التجاريـــة  باملحكمـــة  الضبـط 

 ،  2022 شتن30   25 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 8294)8 و 8295)8.
لالستخالص و النشر
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ste consulting dir SNC 

LIBERTAK TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ste consulting dir SNC

 24AV ALLAL BEN ABDELLAH ،

55000، الحاوب املغرب

LIBERTAK TRAVAUX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

حميميد 2 اكوراي - 55050 اكوراي 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45(55

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 نون30   07 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 LIBERTAK الوحيد  الشريك  ذات 

 50.000 رأسمالها  مبلغ   TRAVAUX

اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

حميميد 2 اكوراي - 55050 اكوراي 

املغرب نتيجة ل : مشاكل مالية.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حميميد 2 اكوراي - 55050 اكوراي 

املغرب. 

و عين:

و  محمد  بويعمجان  السيد)ة) 

52 طريق اوالد زيان طابق  عنوانه)ا) 

6 شقة 55 الوي3وند البيضاء 20200 

)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   25 التجارية بمكناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 0)50.

612I

ste consulting dir SNC 

JOR-MAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ste consulting dir SNC

 24AV ALLAL BEN ABDELLAH ،

55000، الحاوب املغرب

JOR-MAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

العمران 5 رقم 45 - 55000 

الحاوب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4066(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2025 يناير   05 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ   JOR-MAR الوحيد  الشريك 

رأسمالها 50.000.000 درهم وعنوان 

 5 العمران  تجزئة  اإلوتماعي  مقرها 

املغرب  الحاوب   55000  -  45 رقم 

نتيجة ل : مشاكل مالية.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

العمران 5 رقم 45 - 55000 الحاوب 

املغرب. 

و عين:
السيد)ة) رياض علي محمد ال30ق 

و عنوانه)ا) تجزئة العمران 5 رقم 45 

55000 الحاوب املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5065.

613I

ETUDE GENIE ETUDE

ETUDE GENIE ETUDE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUDE GENIE ETUDE

 OUJDA ، 60020، 60020

MAROC

 ETUDE GENIE ETUDE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 57 شارع 

الدرفوفي عمارة الدوحي الطابق 

االول شقة رقم 2 وودة - 60020 

وودة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9979

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ETUDE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GENIE ETUDE SARL

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسات.

57 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
الدرفوفي عمارة الدوحي الطابق االول 

وودة   60020  - وودة   2 شقة رقم 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد هشام حباوي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : العياط  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حباوي  هشام  السيد 

 26 ظهر ملحلة تجزئة انجاد زنقة س 

رقم 9 وودة 60020 وودة املغرب.

السيد سفيان العياط عنوانه)ا) 

 55 زنقة ف  ظهر ملحلة تجزئة الوفاء 

رقم 52 وودة 60020 وودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  حباوي  هشام  السيد 

 26 ظهر ملحلة تجزئة انجاد زنقة س 

رقم 9 وودة 60020 وودة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   27 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 2848.

614I

حجي و شركائه

هوليت-باكارد
إعالن متعدد القرارات

حجي و شركائه

28 شارع موالي يوسف ، 20070، 

الدارالبيضاء املغرب

هوليت-باكارد »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 74) 
عمارة أتريوم تجزئة منازل امليمون 

الطابق الخامس شارع عبد آملومن - 

90)20 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94585

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 أبريل 2025

تم اتخاذ القرارات التالية: 

• نقل مقر االوتماعي للشركة من 

كازا ني3 شور بارك 5500 شارع القدس 

سيدي   ، الثالث  54الطابق  شور 

الدار البيضاء   ،  20650  ،  ، معروف 

عمارة أتريوم تجزئة   (74 املغرب إج  

منازل امليمون الطابق الخامس شارع 

البيضاء  الدار   20(90 آملومن  عبد 

املغرب ؛

النظام  من   4 للمادة  تعديل   •

ااسا�سي للشركة ؛

الشركة  تحديث عنوان شركاء   •

مع تعديل في دباوة النظام ااسا�سي 

للشركة ؛

ااسا�سي  النظام  عل   املوافقة   •

الجديد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 252)84.

615I

 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

 CENTRES DES NOUVELLES

TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 LE JOURNAL DES ANNONCES

 LEGALES ET APPELS D›OFFRES

((HANY COMMUNICATION

 OUAHA ILOT D COMMERCES /

 MAGASIN N° 28 CASABLANCA

ANFA، 20420 -، الدار البيضاء 

املغرب

 CENTRES DES NOUVELLES

TECHNOLOGIES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
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 14-A058 وعنوان مقرها اإلوتماعي
الفردوس االلفة - 20202 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(70(67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )5 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 CENTRES DES الوحيد  الشريك 
 NOUVELLES TECHNOLOGIES
درهم   10.000,00 رأسمالها  مبلغ 
 14-A058 وعنوان مقرها اإلوتماعي 
الدار   20202  - االلفة  الفردوس 
شركة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

موقوفة.
 14-A058 و حدد مقر التصفية ب
الدار   20202  - االلفة  الفردوس 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بوحية  هللا  عبد  السيد)ة) 
رقم  هللا  فضل  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   - الجديدة  طريق   7

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 695)84.
616I

FLASH ECONOMIE

AD2M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AD2M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 445 شارع 
عبد املومن - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5((6((
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  27 شتن30  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
AD2M مبلغ رأسمالها 20.000 درهم 
445 شارع  وعنوان مقرها اإلوتماعي 
الدار البيضاء   20000  - عبد املومن 
اي  ووود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب 445 شارع 
الدار البيضاء   20000  - عبد املومن 

املغرب. 
و عين:

و  اسمون  مصطفى  السيد)ة) 
بوعزة  دار  بالنكا  مارينا  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844455.
617I

FLASH ECONOMIE

MAD HDF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MAD HDF شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 445 شارع 
عبد املومن - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.456557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  27 شتن30  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 20.000 مبلغ رأسمالها   MAD HDF
 445 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
الدار   20000  - املومن  عبد  شارع 
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم ووود 

اي نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب 445 شارع 
الدار البيضاء   20000  - عبد املومن 

املغرب. 
و عين:

و  اسمون  مصطفى  السيد)ة) 
بوعزة  دار  بالنكا  مارينا  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845454.
618I

FLASH ECONOMIE

ESM NPC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ESM NPC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 445 شارع 
عبد املومن - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5((67(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  27 شتن30  املؤرخ في 
 ESM شركة ذات املسؤولية املحدودة
500.000 درهم  NPC مبلغ رأسمالها 
445 شارع  وعنوان مقرها اإلوتماعي 
الدار البيضاء   20000  - عبد املومن 
اي  ووود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.

و حدد مقر التصفية ب 445 شارع 
الدار البيضاء   20000  - عبد املؤمن 

املغرب. 
و عين:

و  اسمون  مصطفى  السيد)ة) 
بوعزة  دار  بالنكا  مارينا  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84545.
619I

FLASH ECONOMIE

الفرنيني الطاهر
إعالن متعدد القرارات

إشهار
صدقة نهائية لجميع الحصص 
التجارية مع الحساب الجاري 

لشركة »الفرنيني الطاهر» شركة 
ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها مائتان ألف و مائتان درهم 
50.000 درهم 

مقرها االوتماعي بالدار البيضاء, 
202 شارع عبد املومن رقم 05 

الطابق السفلي 
89)474 السجل التجاري

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ااستاذ يوسف الزنايدي موثق بالدار 
البيضاء بتاريخ 29-13-12 شتن30 و57 
أكتوبر2022, تصدق السيد الطاهر 
التجارية  الحصص  بجميع  الفرنيني 
500 حصة مع الحساب  واملتمثلة في 
الطاهر»  »الفرنيني  لشركة  الجاري 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
مائتان  رأسمالها  الوحيد  الشريك 
درهم   50.000 مائتان درهم  و  ألف 
مقرها االوتماعي بالدار البيضاء, 202 
الطابق   05 رقم  املومن  عبد  شارع 
فاطمة  السيدات  لفائدة  السفلي 
 , الفرنيني  أميمة   , الفرنيني  الزهراء 

مريمة الفرنيني, زينب الفرنيني.



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022)الجريدة الرسمية   22296

القانوني لشركة  *تحويل الشكل 
ذات  شركة  من  الطاهر»  »الفرنيني 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  إجي  الوحيد 

املحدودة.
الفرنيني  الطاهر  السيد  *تعيين 
الطاهر»  »الفرنيني  لشركة  كمسي3 
إج   شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أول غي3 مسمى.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  التجارية 
بتاريخ   84572( تحت عدد  البيضاء 

50.55.2022
من أول الخالصة و البيان.

620I

TARBIFT FRS

TARBIFT FRS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARBIFT FRS
 BD ALLAL BNO ABDELLAH
 N36 3EME ETAGE BD ALLAL
 BNO ABDELLAH N36 3EME

 ETAGE، 62000، NADOR
MAROC

TARBIFT FRS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شالرع 
عالل بن عبدهللا رقم 6) الطابق 
) شالرع عالل بن عبدهللا رقم 6) 
الطابق ) 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TARBIFT FRS
بيع   (5  : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتنضيم  مواد  في  والتجارة  وشراء 

الحفالت والرسم التقليدي
2) التصدير واالستي3اد.

شالرع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   (6 رقم  عبدهللا  بن  عالل 
 (6 شالرع عالل بن عبدهللا رقم   (

الطابق ) 62000 الناظور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبدالعزيزتربيفت : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 5000  : السيد عبدالعزيزتربيفت 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالعزيزتربيفت  السيد 
عنوانه)ا) شارع محمد امزيان الريفي 

رقم4 62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عبدالعزيزتربيفت  السيد 
عنوانه)ا) شارع محمد امزيان الريفي 

رقم4 62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4677.
621I

FLASH ECONOMIE

M&M–RAG-TRANS
إعالن متعدد القرارات

شركة م. م. راك ترانص ش.م.م
السجل التجاري رقم - 202285
راس املال درهم5.000.000 

املقر الرئي�سي 578 شارع السفي3 بن 
عائشة الطابق االول رقم 2 الصخور 

السوداء الدار البيطاء
العام  الجمع  بمووب  تقرر   
بتاريخ:  املنعقد  االستثنائي 

25/07/2022 ما يلي:

أسهم  بيع  عل   املوافقة   1-

الشركة:

 400 يبيع  محمد،  الحا�سي  راك 

منها،  لكل  درهم   500 بقيمة  سهم 

لصالح السيد بربوش مراد، 

العينين،  السيد راك الحا�سي ماء 

يبيع 200 سهم بقيمة 500 درهم لكل 

منها لصالح السيد بربوش مراد.

-2 املوافقة عل  زيادة رأس املال:

قرر الجمع العام االستثنائي زيادة 

درهم   800.000 في رأس املال بمبلغ 

من  لينتقل  درهم)  ألف  )ثمانمائة 

درهم  ألف  )مائتا  درهم   200.000

واحد مليون   ( درهم   5.000.000 إج  

درهم).

تم تنفيذ هذه الزيادة في رأس املال 

املال  رأس  في  التضمين  طريق  عن 

بنفس املبلغ عن طريق الخصم من 

حساب اارباح املحتجزة املرحلة.

 تم تنفيذ هذه الزيادة في رأس املال 

عن طريق إصدار 8000 سهم وديد 

بقيمة 500 درهم عل  قدم املساواة، 

 50000 إج    2005 عام  من  مرقمة 

لسدادها بالكامل عند االكتتاب.

وبالتاجي سيتم االكتتاب في ااسهم 

بربوش  السيد  قبل:  من  الجديدة 

م بطاقة التعريف الوطنية 
َ
َرق مراد، 

BJ 269875 - 6800 سهم.

محمد  الحا�سي  راج  السيد   .

 400 الوطنية  التعريف  بطاقة  م 
َ
َرق

السيد راج الحا�سي  -B17189 سهم. 

التعريف  بطاقة  م 
َ
َرق العينين  مي 

الوطنية - BE 739761 800سهم.

نتيجة للموافقة عل  بيع ااسهم 

االوتماع  قرر  املال  رأس  وزيادة 

النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

النظام  تحيين  وكذلك  ااسا�سي 

ااسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية الدار البيطاء يوم24 غشت 

2022 تحت رقم.5429)8

622I

AMDEM

 Terracotta and Green SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
 Terracotta and Green SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد ) الطابق 
5 رقم 22 النخيل الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء 00)20 الدارالبضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Terracotta and Green SARL AU
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات و املواد الغدائية + التجارة 
بصفة عامة + االستي3اد و التصدير.

زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ( شهرزاد  اقامة  سومية 
الدارالبيضاء  النخيل   22 رقم   5
الدارالبضاء   20(00 الدارالبيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : دحماني  محمد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد دحماني عنوانه)ا) 
الصويرة ***** الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد محمد دحماني عنوانه)ا) 
الصويرة ***** الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )859).
623I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

املركز التربوي الجزيرة ج.ك.م 
الخاصة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

املركز الت3بوي الجزيرة ج.ك.م 
الخاصة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة سوق 
الحبوب - 50)25. وادي زم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) رحاجي الكمراني 
أصل  من  اوتماعية  حصة   (50
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.750
نون30   05 بتاريخ  ااملنصوري  الياس 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   50 االبتدائية بوادي زم بتاريخ 

2022 تحت رقم 555.
624I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

املركز التربوي الجزيرة ج.ك.م 

الخاصة
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

املركز الت3بوي الجزيرة ج.ك.م 

الخاصة »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: زنقة 

سوق الحبوب زنقة سوق الحبوب 

50)25 وادي زم املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

5: الذي  05552022 ف  قرار رقم 

ينص عل  مايلي: تعيين طوباجي عبد 

الغاني كمسي3 اداري للشركة

5: الذي  05552022 ف  قرار رقم 

ينص عل  مايلي: تعيين الخال محمد 

- املنصوري عبد هللا - رحاجي الكمراني 

كمسي3ين ماليين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :54 رقم  بند 

الغاني  عبد  طوباجي  تعيين  مايلي: 

كمسي3 اداري للشركة

بند رقم 54: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين الخال محمد - املنصوري عبد 

هللا - الكمراني رحاجي كمسي3ين ماليين 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بوادي زم بتاريخ 

2022 تحت رقم 555.

625I

شركة حسابات فاس

FEZ CONCIERGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
FEZ CONCIERGE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 22 
درب الحمام كرنيز فاس املدينة - 

0500) فاس املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6005

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تم تعيين  05 شتن30  املؤرخ في 
مسي3 وديد للشركة السيد)ة) وون 
كمسي3  ميجي3وا  مارتان سونطونغو 

آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   04 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4)52.
626I

CABINET RSF SARL

MTM CONFECTION
إعالن متعدد القرارات

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
MTM CONFECTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: القطعة 

74 الحي الصناعي 2/5 عين الشقف 
- 0000) فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2858(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 57 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تفويت 5000 حصة من طرف السيد 
انت3يش طوماس فرانك وواز السفر 
لفائدة السيد   C 47NTMT4G رقم 
التعريف  بطاقة  رقم  عامري  عمر 

C248589 الوطني
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
قبول استقالة السيد انت3يش  مايلي: 

طوماس فرانك كمسي3 للشركة
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
املسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :52 رقم  بند 
مايلي: املوافقة عل  تفويت الحصص
عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 
قبول استقالة السيد انت3يش  مايلي: 

طوماس فرانك كمسي3 للشركة
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 الشكل القانوني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4658/22.

627I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE PIERRES GUIR ZIZ SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE PIERRES GUIR ZIZ SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 
القصبة القديمةالشرفا مدغرة 
الراشيدية الراشيدية 52000 

الراشيدية املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIERRES GUIR ZIZ SARL AU

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحجر

تجارة في االحجار.

قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 

مدغرة  القديمةالشرفا  القصبة 

 52000 الراشيدية  الراشيدية 

الراشيدية املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بلمصطفى  السيد سيدي محمد 

عنوانه)ا) حي لحروش الجديد الغربي 

كرامة الريش 52400 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

بلمصطفى  السيد سيدي محمد 

عنوانه)ا) حي لحروش الجديد الغربي 

كرامة الريش 52400 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.

628I

tob travaux divers

IBRAWNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers

حي وجي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 55 العيون العيون، 70000، 

العيون املغرب

IBRAWNE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك د رقم 269 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBRAWNE

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وميع  في  التجارة   ، ال0ن  حبوب  في 

التجارة   ، ال0ن  ومعدات  منتجات 

القهوة  ومعدات  معدات  وميع  في 

تجارة   ، تجارة   ، متنوعة  أعمال   ،

وميع املنتجات واملعدات الصناعية 

، تجارة عامة ،.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - العيون   269 الوحدة بلوك د رقم 

70000 العيون املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد عبد الكريم الزات : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزات  الكريم  عبد  السيد 
تجزئة  د  بلوك   564 رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الزات  الكريم  عبد  السيد 
تجزئة  د  بلوك   564 رقم  عنوانه)ا) 

الوحدة 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-

629I

KBH CONSULTING

SIMIC AFRICA
إعالن متعدد القرارات

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 55

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

SIMIC AFRICA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: قطعة 
رقم 24 ، املنطقة السابقة لكوطيف 

، حي سيدي براهيم فاس - 0000) 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66(45

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

املوافقة عل  شريك وديد

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

من  حصة   400 بيع  عل   املوافقة 

بوفي3ي فابريزيو boveri fabrizio إج  

شركة BF SRL شركة إيطالية

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تعديل غرض الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
املوافقة عل  النظام ااسا�سي الجديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

رأس املال 
بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

غرض الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6509.
630I

UPSILON CONSULTING

 ETABLISSEMENT NIDAM
ET BELLAMINE
إعالن متعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
 ETABLISSEMENT NIDAM
ET BELLAMINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 5 شارع 

 B196 الكوطا، إقامة الياسمين، رقم
20000 - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(545(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
5.000.000 درهم أي من 5.200.000 
درهم إج  200.000 درهم، عن طريق 

تخفيض عدد ااسهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
الزهراء  فاطمة  السيدة  استقالة 

بالمين من مهامها كمسي3ة مساعدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
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بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

املساهمات

بند رقم 8: الذي ينص عل  مايلي: 
رأس املال - الحصص 

عل   ينص  الذي   :56 رقم  بند 

صالحيات   - املسي3ين  تعيين  مايلي: 

املسي3ين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845972.

631I

HAYTAM CONSEIL

NOUGAFEST IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HAYTAM CONSEIL

 Lotissement Loubna 1 45

 Magasin 2 Sidi Maârouf ،

20280، Casablanca Maroc

 NOUGAFEST IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

سومية عمارة 82 الطابق الرابع 

شقة رقم 56 حي پامليي - 40)20 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48776(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون30   55 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 NOUGAFEST IMMOBILIERE

درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 

زنقة  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

الرابع  الطابق   82 عمارة  سومية 

 20(40  - پامليي  حي   56 رقم  شقة 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

نشاط موقوف منذ تأسيس الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الرابع  الطابق   82 عمارة  سومية 

 20(40  - پامليي  حي   56 رقم  شقة 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  وسني  ادريس  نبيل  السيد)ة) 
 QC الفال  الذكر   ممر  عنوانه)ا) 
000)5 الفال كندا  كندا   7W1C7ح

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845576.
632I

OZ DECO

OZ DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OZ DECO
شارع املتنبي حي الحسني رقم 296 
بني مالل بني مالل، 000)2، بني 

مالل املغرب
OZ DECO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
املتنبي حي الحسني رقم 296 بني 
مالل - 000)2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((57
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECO
ع  -ُمصِنّ  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفتات الطرق واإلعالنات املعدنية
-االشغال املختلفة

-التجارة.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املتنبي حي الحسني رقم 296 بني مالل 

- 000)2 بني مالل املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : الزيادي  الدين  السيد عز 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد خالد والطلبة : 500 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الزيادي  الدين  عز  السيد 
 5 الزنقة  السالم  رياض  عنوانه)ا) 
بني مالل   2(000 بني مالل   5 الرقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  والطلبة  خالد  السيد 
بام زنقة )5 رقم 54 سيدي وابر بني 

مالل 000)2 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الزيادي  الدين  عز  السيد 
 5 الزنقة  السالم  رياض  عنوانه)ا) 
بني مالل   2(000 بني مالل   5 الرقم 

املغرب
عنوانه)ا)  والطلبة  خالد  السيد 
بام زنقة )5 رقم 54 سيدي وابر بني 

مالل 000)2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)0 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 5509.
633I

MOORISH

TAWAZ SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
9) شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 9) شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

TAWAZ SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 450 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 5 - 

20040 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAWAZ SARL AU

و  البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات  ؛  الواردات  تصدير  الشراء؛ 

التشغيل اآلجي للمكاتب  ؛  الكمبيوتر 

، الكهرباء.

.

 450  : االوتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

5 - 20040 الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : االمين  محمد  احمدو  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االمين  محمد  احمدو  السيد 

موريتانية   677 موريتانية  عنوانه)ا) 

موريتانية.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

االمين  محمد  احمدو  السيد 

موريتانية   677 موريتانية  عنوانه)ا) 

موريتانية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845997.

634I
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 ETABLISSEMENT ADIB

 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

 ETABLISSEMENT ADIB

 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 

2، تجزئة ويهان قطعة رقم 22 

زواغة فاس - 0000) فاس اململكة 

املغربية.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5095(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 57 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

إنشاء فرع تابع للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

توسيع نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

إطارات  في  التجارة  مهنة  إضافة 

السيارات بالتقسيط

بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

بالعنوان  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

ويهان  تجزئة   ،5 رقم  متجر   : التاجي 

قطعة رقم 22، زواغة فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )465.

635I

BADIL GREEN CONSULTING

 BADIL GREEN
CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BADIL GREEN CONSULTING
 30BD RAHAL EL MASKINI ETG
 2 APT 5 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 BADIL GREEN CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 0) شارع 

رحال املسكيني طابق 2 رقم 5 - 
20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562259
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BADIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GREEN CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االستشارات اإلدارية
-تجارة.

0) شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
 -  5 رقم   2 طابق  املسكيني  رحال 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عادل بالجي : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بالجي  عادل  السيد 
االفة   47 رقم   66 زنقة   05 اازهري 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بالجي  عادل  السيد 
االفة   47 رقم   66 زنقة   05 اازهري 

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 8052).

636I

ABRAJE ASSAFA

AZIZA PALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ABRAJE ASSAFA

الكولين 25 سيدي معروف ، 

20520، الدارالبيضاء املغرب

AZIZA PALM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زاوية شارع 

عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 

سانت3الطابق 2 الرقم )20 - 20042 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(5275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   2( في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   AZIZA PALM

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

و  زاوية شارع عبداملومن  اإلوتماعي 

أنوال إقامة عبداملومن سانت3الطابق 

2 الرقم )20 - 20042 الدارالبيضاء 

أي  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.

و حدد مقر التصفية ب زاوية شارع 

عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 

املغرب   20( الرقم   2 سانت3الطابق 

20042 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  البغدادي  نورالدين  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 05 تجزئة عبابو كاليفورنيا 
املغرب  الدارالبيضاء   20550

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846528.

637I

CAUDIFISC SARL

AUTO RAISSE BENZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIFISC SARL
)4 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

AUTO RAISSE BENZ شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مجموعة 
التقدم GH2 - 17 ، الطابق الثاني 
سيدي ال30نو�سي الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2025 مارس   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RAISSE BENZ
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امليكانيك   : غرض الشركة بإيجاز 
العامة - بيع قطع غيارالسيارات.

عنوان املقر االوتماعي : مجموعة 
الطابق الثاني   ،  GH2 - 17 التقدم 
 - البيضاء  الدار  ال30نو�سي  سيدي 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد املصطفى فاضلي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فاضلي  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا) زنقة زيري بن عطية خليل 
الدار   20000 الفيلت   44 الرقم   (

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
فاضلي  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا) زنقة زيري بن عطية خليل 
الدار   20000 الفيلت   44 الرقم   (

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2025 تحت رقم 785405.
638I

GERMAN WATER TREATMENT MAROC

 RIAD REDA MAISON DE
CHARME

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 RIAD REDA MAISON DE
CHARME

FES ، 30000، FES MAROC
 RIAD REDA MAISON DE

CHARME شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب 
-3 52 موالي الشريف فاس الجديد 

فاس - 0000) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   20

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.REDA MAISON DE CHARME

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة

.

مكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 

-3 52 موالي الشريف فاس الجديد 

فاس - 0000) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
راشدي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 500 بقيمة  حصة   5.000  : علمي 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
راشدي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

الداودية  تجزئة   2 عنوانه)ا)  علمي 

السادس  محمد  شارع   7.200 كلم 

فاس   50000 الرباط  السوي�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
راشدي  الزهراء  فاطمة  السيد 

الداودية  تجزئة   2 عنوانه)ا)  علمي 

السادس  محمد  شارع   7.200 كلم 

فاس   50000 الرباط  السوي�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4705.

639I

AUTO VAN

AUTO VAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUTO VAN
شارع عبد املومن 57 إقامة بالس 
باستور ، مبنى باستور طابق6 ، 

شقة 4 شارع عبد املومن 57 إقامة 
بالس باستور ، مبنى باستور طابق6 
، شقة 4، 60)20، الدار البيضاء 

املغرب
AUTO VAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 57 بالس 

شارلز نيكول الطابق 7 الشقة 
2 الدار البيضاء - 60)20 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562(45
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VAN
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب و / أو في الخارج ، 
بشكل مباشر أو غي3 مباشر ، لنفسها 

و / أو اطراف اخر :

واستي3اد  وبيع  وشراء  تسويق 
وتصدير السيارات.

واستي3اد  وبيع  وشراء  تسويق   
غيارواكسسوارات  قطع  وتصدير 

للسيارات ،
والكهرباء  امليكانيكي  اإلصالح 
وأعمال الصفائح املعدنية للسيارات.
املعامالت  وميع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
التي قد  العقارات  أو  املالية  ااوراق 
تكون مرتبطة أو مفيدة بشكل مباشر 

أو غي3 مباشر لغرض الشركة أو أي 

غرض مشابه أو ذي صلة أو يحتمل 

أن تسهل تطويره أو تحقيقه..

عنوان املقر االوتماعي : 57 بالس 

شارلز نيكول الطابق 7 الشقة 2 الدار 

البيضاء  الدار   20(60  - البيضاء 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.500 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   70  : بهادي  رشيد  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 (5  : الغازي  الحق  عبد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بهادي  رشيد  السيد 

 8 تجزئة رياض سيدي مومن م س 

مومن  ا سيدي  ط   8 رقم   9 عمارة 

البيضاء  الدار   20402 البيضاء 

املغرب.

الغازي  الحق  عبد  السيد 

الساملية  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء   7 شقة   (5 عمارة   ( م س 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بهادي  رشيد  السيد 

 8 تجزئة رياض سيدي مومن م س 

مومن  ا سيدي  ط   8 رقم   9 عمارة 

البيضاء  الدار   20402 البيضاء 

املغرب

الغازي  الحق  عبد  السيد 

الساملية  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء   7 شقة   (5 عمارة   ( م س 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 40)8).

640I



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022)الجريدة الرسمية   22302

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LINAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LINAYA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 
50 و رقم ) إقامة إمي3ود ) ملعب 

الخيل - 0050) فاس املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»شقة رقم 50 و رقم ) إقامة إمي3ود 
فاس   (0050  - الخيل  ملعب   (
املغرب» إج  »محل بدوار منقار الطي3 
أوالد ميمون موالي يعقوب - 6526) 

موالي يعقوب فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 54 نون30 2022 

تحت رقم 6150/2022.
641I

ABRAJE ASSAFA

PALM EST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ABRAJE ASSAFA
الكولين 25 سيدي معروف ، 
20520، الدارالبيضاء املغرب

PALM EST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زاوية شارع 
عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 
سانت3الطابق 2 الرقم )20 - 20550 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(5269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   2( في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
PALM EST مبلغ رأسمالها 500.000 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زاوية شارع عبداملومن و أنوال إقامة 
الرقم   2 سانت3الطابق  عبداملومن 
املغرب  الدارالبيضاء   20550  -  20(
نشاط  أي  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة 

تجاري.
و حدد مقر التصفية ب زاوية شارع 
عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 
املغرب   20( الرقم   2 سانت3الطابق 

20042 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  البغدادي  نورالدين  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 05 تجزئة عبابو كاليفورنيا 
املغرب  الدارالبيضاء   20550

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 5)8456.
642I

fiduciairelaperformance

 LET›S GO WITH FAMILY
TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
 LET›S GO WITH FAMILY

TRANSPORT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 55 
شارع سبوا مركز االعمال الشوب 

مكتب رقم 2 الطابق 5 قنيطرة - 
54000 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49659
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   2( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
املغيت  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
خالقي 50 حصة اوتماعية من أصل 
بشر   )ة)  السيد  لفائدة  حصة   50

شامل بتاريخ 06 ماي 2022.
تفويت السيد )ة) مريم برمكي 50 
حصة اوتماعية من أصل 50 حصة 
لفائدة السيد )ة) بشر  شامل بتاريخ 

06 ماي 2022.
تفويت السيد )ة) يونس الهيمص 
 50 أصل  من  اوتماعية  حصة   20
حصة لفائدة السيد )ة) بشر  شامل 

بتاريخ 06 ماي 2022.
طالبي  شروق  )ة)  السيد  تفويت 
 50 أصل  من  اوتماعية  حصة   50
حصة لفائدة السيد )ة) بشر  شامل 

بتاريخ 06 ماي 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 07 يونيو 

2022 تحت رقم 08)2.

643I

SOCOGESE

 DOMAINE AGRICOLE
SLAOUI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCOGESE
شارع وجي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 0000)، فاس املغرب
 DOMAINE AGRICOLE SLAOUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب 
2 شارع 805 زنقة ابن باوة الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم - 0000) 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7457(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE AGRICOLE SLAOUI

التسيي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.

مكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الحي  باوة  ابن  زنقة   805 شارع   2

 (0000  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

 : سالوي  الرزاق  عبد  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سالوي  الرزاق  عبد  السيد 

طريق  املنارة  شارع   50 عنوانه)ا) 

ايموزار 0000) فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

سالوي  الرزاق  عبد  السيد 

طريق  املنارة  شارع   50 عنوانه)ا) 

ايموزار 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 54 نون30 2022 

تحت رقم 2022/4706.

644I
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GERMAN WATER TREATMENT MAROC

 GERMAN WATER
TREATMENT MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GERMAN WATER TREATMENT
MAROC

FES ، 30000، FES MAROC
 GERMAN WATER TREATMENT

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 8 شارع 
محمد الزرقطوني شقة 2 الطابق 5 
االطلس فاس - 0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74547

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GERMAN WATER TREATMENT

.MAROC
نتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة
ومعالجة املياه العادمة

استي3اد و تصدير
تجارة..

شارع   8  : عنوان املقر االوتماعي 
 5 الطابق   2 محمد الزرقطوني شقة 
االطلس فاس - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : املرني�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 CROWN GLORY الشركة 
حصة   HOLDING SARL : 500

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املرني�سي عنوانه)ا) 
شارع   7.5 كلم  سعيدة  تجزئة   28
الرباط  السوي�سي  السادس  محمد 

50000 الرباط املغرب.
 CROWN GLORY الشركة 
عمارة  عنوانه)ا)   HOLDING SARL
الزرقطوني  محمد  شارع   8 ال30ج 
الطابق 2 االطلس فاس 0000) فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد املرني�سي عنوانه)ا) 
شارع   7.5 كلم  سعيدة  تجزئة   28
الرباط  السوي�سي  السادس  محمد 

50000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4685.
645I

MARFID

PIECE MOTO DRISSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARFID
 IMM83 APPT 3 SKIKINA AV

 HASSAN II ، 12000، TEMARA
MAROC

PIECE MOTO DRISSI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املحل 
التجاري رقم 5 الطابق السفلي 

تجزئة عين العتاريس الرقم 258 
الصخي3ات - 52050 الصخي3ات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(7557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PIECE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MOTO DRISSI
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 
قطع غيار أوزاء الدراوات الهوائية و 

النارية و ملحقاتها..
املحل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
التجاري رقم 5 الطابق السفلي تجزئة 
عين العتاريس الرقم 258 الصخي3ات 

- 52050 الصخي3ات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : أيوب  االدري�سي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد االدري�سي أيوب عنوانه)ا) 
سكتور ) رقم 445 مرس الخي3 تمارة 

52025 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد االدري�سي أيوب عنوانه)ا) 
سكتور ) رقم 445 مرس الخي3 تمارة 

52025 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9570.

646I

3C-AUDIT

ABKO ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

ABKO ENERGY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 5 الشقة رقم 57 

- 28850 الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562505
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABKO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ENERGY
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بجميع  الطاقة  أنظمة  وتركيب 

أنواعها.
46 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
الزرقطوني الطابق 5 الشقة رقم 57 

- 28850 الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : كراردي  أسامة  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
500 حصة   : السيد أناس بلحاج 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : كراردي  أسامة  السيد 

بقيمة 500 درهم.
بقيمة   500  : السيد أناس بلحاج 

500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كراردي  أسامة  السيد 
 20470 27 26 رقم  6 زنقة  ااندلس 

الدارالبيضاء املغرب.
 52 السيد أناس بلحاج عنوانه)ا) 
 55 شقة   4 طابق  الدين  تاقي  زنقة 
الدارالبيضاء   20460 وليلي  إقامة 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  كراردي  أسامة  السيد 
 20470 27 26 رقم  6 زنقة  ااندلس 

الدارالبيضاء املغرب 
 52 السيد أناس بلحاج عنوانه)ا) 
 55 شقة   4 طابق  الدين  تاقي  زنقة 
الدارالبيضاء   20460 وليلي  إقامة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846029.
647I

CAFIGEC

KASNIM SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage (9
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
KASNIM SERVICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 557 زنقة 

ابن مني3 إقامة الزرقاء الطابق 
ااول رقم 2 معاريف - 70)20 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49(295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 يناير   55
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KASNIM SERVICE

ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حفالت 

استي3اد وتصدير 
تاور.

 557  : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  زنقة ابن مني3 إقامة الزرقاء 
ااول رقم 2 معاريف - 70)20 الدار 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : قرسام  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قرسام  محمد  السيد 
رقم   4 عمارة   55 منزه الرحمة م س 
النواصر  بوعزة  دار   2 الرحمة   59

20500 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  قرسام  محمد  السيد 
رقم   4 عمارة   55 منزه الرحمة م س 
النواصر  بوعزة  دار   2 الرحمة   59

20500 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2025 تحت رقم 768858.
648I

CAFIGEC

COJURINFO-COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage (9
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
COJURINFO-COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االوتماعي 9) زنقة 
الفرات الطابق الثاني معاريف - 

70)20 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5685(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
االستثمارات  تحقيق   -
بشكل  املال  رأس  في  واالستثمارات 
آخرين في وميع  مباشر أو مع شركاء 
والصناعية  التجارية  اانشطة 
قطاعات  في  سيما  ال   ، والخدمية 
وتكنولوويا  والصناعة  العقارات 
وكذلك  واالتصاالت  املعلومات 
الحالية  الرقمية  اانشطة  في 
واملستقبلية وأسواق رأس املال وتغي3 
املناخ و التمويل واالقتصاد ااخضر 

وما إج  ذلك.
وتأوي3 والتصرف في  بيع وشراء   -
وأي  واملعنوية  واملنقوالت  العقارات 

طبيعة أخر ..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845592.

649I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ORGANIC FARMING
WORKS SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ORGANIC FARMING
WORKS SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 
القصبة القديمةالشرفا مدغرة 
الراشيدية الراشيدية 52000 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ORGANIC FARMING WORKS

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.

قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 

مدغرة  القديمةالشرفا  القصبة 

 52000 الراشيدية  الراشيدية 

الراشيدية املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  سليمان  السيد 

الشعبة  حي   64 الرقم   05 الزنقة 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  سليمان  السيد 

الشعبة  حي   64 الرقم   05 الزنقة 

الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.

650I
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AUDINVEST SARL

DESERT FARMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINVEST SARL

 Nr 5 Immeuble Safwa avenue

 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC

DESERT FARMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار أيت 

سعيد بن براهيم وماعة سيدي 

أحمد وعمر قيادة عين شعيب أوالد 

تايمة - 50))8 تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

957(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESERT FARMS

االستي3اد   : غرض الشركة بإيجاز 

زيت  وتسويق  انتاج  والتصدير/ 

الزيتون.

: دوار أيت  عنوان املقر االوتماعي 

سيدي  وماعة  براهيم  بن  سعيد 

أحمد وعمر قيادة عين شعيب أوالد 

تايمة - 50))8 تارودانت املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 660  : السيد توفيق عبد الهادي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد شاكر سوالمي : 40) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي  عبد  توفيق  السيد 
سيدي   25 رقم   57 بلوك  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   20650 ال30نو�سي 

املغرب.

عنوانه)ا)  سوالمي  شاكر  السيد 

تونس 00000 تونس تونس.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الهادي  عبد  توفيق  السيد 
سيدي   25 رقم   57 بلوك  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   20650 ال30نو�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 755.

651I

fiduciaire elbakkouri sarl au

TIKIOUINE CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 52 فلوريدا العليا 

سيدي معروف ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب

 TIKIOUINE CASH SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي Bloc بلوك 
رقم 52، حي بئ3 أنزران، الطريق 

الرئي�سي تيكيوين، أكادير، املغرب 

.80652

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

 HOUARA )ة)  السيد  تفويت 

 MONEY TRANSFERT SARL AU

50 حصة اوتماعية من أصل 50 

 EUROSOL (حصة لفائدة السيد )ة

MAROC SA  بتاريخ 56 مارس 2022 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559222.

652I

EDIAN CONSULTING

SCE FABRI SYG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكتب رقم 
) القنيطرة، 54000، القنيطرة 

املغرب
SCE FABRI SYG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي مستوطنة 
ب 48 شارع طارق ابن زياد مكتب 
رقم ) القنيطرة 54000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6454(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SCE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FABRI SYG
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب والخارج إج :
• التطوير العقاري بكافة أشكاله

بقصد  اارا�سي  وبيع  شراء   •
تسويقها سواء بحالتها الراهنة أو بعد 

خدمتها.
• التحكم والتحليل الفني

• تحقيق التقسيم وتشييد املباني.
• أعمال مختلفة.

• املؤور للمنشأة التجارية
• أعمال البناء،

والتجميع  امليكانيكي  اللحام   •
الصناعي

 ، واملراول   ، الصلب  أعمال   •
واانابيب ،

املشاريع  وإنجاز  دراسات   •
الصناعية: الهيكل املعدني ، الغاليات 

واانابيب
• عازلة،

واملشورة  والدراسة  الخ30ة   •
والتدريب ووميع الدراسات املتعلقة 

بالخدمات الفنية.
واملعدات  واآلالت  املعدات   •
 ، الشمسية  الطاقة   ، الزراعية 
وعربات  املحركات  ذات  املركبات 
، معدات وأدوات  السكك الحديدية 

القياس.
• تركيب املعدات الصناعية

املعدات الكهربائية ذات الجهد   •
وااتمتة  املنخفض  والجهد  العاجي 
واإلدارة عن بعد والتيارات الضعيفة.
• خدمة وإصالح وصيانة املعدات 

التقنية.
دراسة وتجارة وتوريد وتركيب   •
وخاصة  املهن  لجميع  ااعمال 
 ، املائية  امليكانيكا  مجاالت:  في 
الهيدروليكية ، الحرارية ، امليكانيكية 

، الكهربائية ،
• بناء مراكز التسوق
• استي3اد وتصدير.

• التاور
وبصورة أعم ، أي معاملة تجارية 
أو صناعية أو مالية أو منقولة أو غي3 
بشكل  مرتبطة  تكون  قد   ، منقولة 
ااشياء  بأحد  مباشر  غي3  أو  مباشر 
أو قد تعزز تطوير   ، املذكورة أعاله 

الشركة..
عنوان املقر االوتماعي : مستوطنة 
مكتب  زياد  ابن  طارق  شارع   48 ب 
القنيطرة   54000 القنيطرة   ( رقم 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الكوزي  أسامة  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيدة نهال املرواني : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكوزي  أسامة  السيد 
 54000  5 ف  العربي  املغرب   2(9

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  املرواني  نهال  السيدة 
)5 شار ع القاهرة رقم 20 اقامة مروة 

54000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكوزي  أسامة  السيد 
 54000  5 ف  العربي  املغرب   2(9

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 54 مارس 

2022 تحت رقم 90690.
653I

الركيبي

GOR GNIFIDA
إعالن متعدد القرارات

الركيبي
كلميم ، 85000، كلميم املغرب
GOR GNIFIDA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع وجي 
العهد حي الزاوية التيجانية اسا - 

85050 اسا املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الحصص  بيع   1- رقم  قرار 
مايلي:  ينص عل   الذي  االوتماعية: 
حصة اوتماعية من طرف  بيع500 
السيد حمادي امريس لفائدة السيد 

يوسف امريس.
االمضاء:  و  التسيي3   2- رقم  قرار 
استقالة  مايلي:  عل   ينص  الذي 
مهمة  من  امريس  حمادي  السيد 
النين  السيد  عل   االبقاء  و  التسيي3 
تعيين  مع  للشركة  كمسي3  بوسبكا 
السيد يوسف امريس كمساعد مسي3 
وديد، كما تم االعتماد عل  االمضاء 

ملساعد  او  للمسي3  سواء  الوحيد 
املسي3 لد  وميع االدارات العمومية 
املالية  املؤسسات  كذا  و  الخاصة  و 

والبنكية ملدة غي3 محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
يوسف  امريس  السيد  الحصص: 
النين  والسيد  درهم   50000.00

بوسبكا 50000.00 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
الراسمال:السيد امريس يوسف 500 
 500 بوسبكا  النين  والسيد  حصة 

حصة. 
عل   ينص  الذي   :54 رقم  بند 
السيد النين بوسبكا  التسيي3:  مايلي: 
مسي3 للشركة و السيد يوسف امريس 

مساعد مسي3 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحت رقم 276.
654I

ACCOUNTAX MAROC

ANZEN I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCOUNTAX MAROC
 Rue de liberté 3ème étage, ,50
 Appt n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ANZEN I شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 9 ،عمارة 
رقم 6 ،شقة رقم 56 ،شماعو باب 

مريسة - 55040 سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(25((

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 شتن30   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
هنديس  مني3  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

شتن30   05 بتاريخ   ANZEN I SARL

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   09 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5046.

655I

fiduciaire elbakkouri sarl au

TIKIOUINE CASH SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

تعيين مسي3 وديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 52 فلوريدا العليا 

سيدي معروف ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب

 TIKIOUINE CASH SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي بلوك رقم 

52، حي بئ3 أنزران، الطريق الرئي�سي 

تيكيوين، أكادير، املغرب 80652.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2022 يونيو   20 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

تبعا  وحيد  كمسي3   AMAR NABIL

إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559222.

656I

FIDUCIARE IITIMANE

STE INSAVIA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE INSAVIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: بناء فضاء 
شارع مرينا زاوية طارق بن زياد 

وشارع عبد الكريم بن ولون اكدال 
الطابق االول مكتب رقم 5 فاس - 

0000) فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.60047

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 59 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
بناء  عنوان  من  الرئي�سي  املقر  نقل 
فضاء شارع مرينا زاوية طارق بن زياد 
وشارع عبد الكريم بن ولون اكدال 
فاس في   5 الطابق االول مكتب رقم 
مكاتب  في  املووود  الجديد  العنوان 
مرينا الطابق ) مكتب 59 شارع عبد 
الجديدة  املدينة  ولون  بن  الكريم 

فاس 
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  زيادة  مايلي: 
إج   درهم   100،000.00 من  لي3تفع 
بزيادة  أي  درهم   1،500،000.00

1،400،000.00 درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
يقع املكتب الرئي�سي في مكاتب مرينا 
الطابق ) مكتب 59 شارع عبد الكريم 
بن ولون املدينة الجديدة فاس يجوز 
نقلها إج  أي مكان آخر في نفس املدينة 
بقرار بسيط من مدير الشركة وإج  أي 
عادي  غي3  قرار  بمووب  آخر  مكان 
في  املساهمين  أو  الوحيد  للمساهم 

االوتماع العام.
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
بناء عل  قرار الجمعية العمومية غي3 
بلغ   ،  16/09/2022 بتاريخ  العادية 
ألف  وخمسمائة  مليون  املال  رأس 
 
ً
مقسما  ، درهم   (1،500،000.00(

 (15،000( ألف  عشر  خمسة  عل  
سهم بقيمة مائة )500) درهم للسهم 
، يتم  بالكامل   ، بالكامل  املكتتب بها. 
 - التاجي:  النحو  عل   للشريك  دفعها 
سهم   000  55: السيد الطاخي انس 

إوماجي 55000 سهم
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4008.

657I

ELYX CONSULTING

جدور كپتال
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ودور كپتال شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 ، شارع 

الزرقطوني مكتب 55-56 الطابق 

السادس - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   (0

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ودور   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كپتال.

إستشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

ااداء  مراقبة  حيث  من  الشركات 

واملساعدة   ، التنظيمية  ،واملساعدة 

 ، اإلست3اتيجية  وتنفيذ  تحديد  في 

واملحاسبة ، والخدمات القانونية،

إوراء معامالت رأس املال
رفع ااموال والتمويل

دورات التكوين.

عنوان املقر االوتماعي : 46 ، شارع 
الطابق   15-16 مكتب  الزرقطوني 
البيضاء  الدار   20000  - السادس 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
كي3ان  بن  يوسف  محمد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كي3ان  بن  يوسف  محمد  السيد 
عين  تيمور  وزيرة  زنقة  عنوانه)ا) 
الذئاب 20000 الدار البيضاء مغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
كي3ان  بن  يوسف  محمد  السيد 
عين  تيمور  وزيرة  زنقة  عنوانه)ا) 
الذئاب 20000 الدار البيضاء مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 845576.
658I

شركة حسابات فاس

J›ESCALE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
J›ESCALE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
السعادة اقامة الفردوس رقم 5 

طريق عين الشقف فاس - 0500) 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(2055

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   54 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   J’ESCALE الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي حي السعادة اقامة 
5 طريق عين الشقف  الفردوس رقم 
فاس - 0500) فاس املغرب نتيجة ل 

: أزمة القطاع.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 رقم  الفردوس  اقامة  السعادة 
 (0500  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب. 
و عين:

و  الجامعي  نجيب  السيد)ة) 
اقامة  السعادة  حي  عنوانه)ا) 
5 طريق عين الشقف  الفردوس رقم 
فاس املغرب كمصفي   (0500 فاس 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 280).

659I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

2بي كا طليكوم
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
2بي كا طليكوم »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: زنقة 

مري�سي الرقم 40 ب حي الوفاء طريق 
صفرو فاس - 0000) فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.549(5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 نون30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تم تعيين مسي3 وديد للشركة 
السيد)ة) االدري�سي كريم كمسي3 آخر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 
االدري�سي  السيد)ة)  اضافة  مايلي: 

كريم كمسي3 آخر للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6074.
660I

SOUHAL CONSULTING

TAIB IMO 4 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 TAIB IMO 4 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زينيت 
بزنس مركز طريق مسلم تجزئة بوكار 
الطابق ) شقة رقم 54 باب دكالة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0(65
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   56
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAIB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMO 4
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زينيت   : االوتماعي  املقر  عنوان 
بزنس مركز طريق مسلم تجزئة بوكار 
دكالة  باب   54 شقة رقم   ( الطابق 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
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أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

عزيز  محمد  سيدي  السيد 
حصة بقيمة   400  : الزمزامي كتاني 

500 درهم للحصة.
السيد اليف بلفقيه : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 السيد محمد فؤاد وريدي بنونة :
250 حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 : كتاني  الزمزامي  يوسف  السيد 
50 حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد محمد الزمزامي كتاني : 50 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عزيز  محمد  سيدي  السيد 
اقامة  عنوانه)ا)  كتاني  الزمزامي 
عبد  شارع   2 شقة   2 طابق  مروان 
البيضاء  الدار  أنفا  بوطالب  الهادي 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
 ( السيد اليف بلفقيه عنوانه)ا) 
تجزئة   204 ش   2 شارع طانطان ط 
) الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
السيد محمد فؤاد وريدي بنونة 
فيال  ابوكي3  كولف  زنقة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار  الذئاب  عين  سفينة 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
كتاني  الزمزامي  يوسف  السيد 
 02 اقامة املروان الطابق  عنوانه)ا) 
الشقة 02 شارع عبد الهادي بوطالب 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
كتاني  الزمزامي  محمد  السيد 
 260 تجزئة بومسمار رقم  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 مراكش  امرشيش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عزيز  محمد  سيدي  السيد 
اقامة  عنوانه)ا)  كتاني  الزمزامي 
عبد  شارع   2 شقة   2 طابق  مروان 
البيضاء  الدار  أنفا  بوطالب  الهادي 

20000 الدارالبيضاء املغرب

السيد محمد فؤاد وريدي بنونة 
فيال  ابوكي3  كولف  زنقة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار  الذئاب  عين  سفينة 

20000 الدارالبيضاء املغرب
كتاني  الزمزامي  محمد  السيد 
 260 تجزئة بومسمار رقم  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 مراكش  امرشيش 

املغرب
كتاني  الزمزامي  يوسف  السيد 
 02 اقامة املروان الطابق  عنوانه)ا) 
الشقة 02 شارع عبد الهادي بوطالب 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545082.

661I

AB CONSULTING

LES BAINS KENARIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot N°170 Bureau N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°170
 Bureau N°7 Sidi Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

LES BAINS KENARIA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

رقم 570 الطابق االول مكتب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5299(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAINS KENARIA
بصفة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  في  مباشرة  غي3  أو  مباشرة 

وخاروه :
للتجميل  صحي  مركز  تشغيل   •

والصبا
• مزود الخدمة الطبية 

• استي3اد و تصدير
الطبية  املستحضرات  بيع   •

وعالوات التجميل
ونقل  وتركيب  وشراء  إنشاء   •
واستغالل مباشر وغي3 مباشر لجميع 
العمليات وبراءات االخت3اع املتعلقة 
أي  أو  مصنع  أي  أو  اانشطة  بهذه 
محل تجاري )متجر أو متجر) لغرض 

الشركة
الوطنية  الشركات  تمثيل   •
غي3  أو  املباشرة  واملشاركة  والدولية 
املساهمة  خالل  من  إما   ، املباشرة 
أو غي3  شركة  إنشاء  أو  االندماج  في 
التي تسع   الشركات  في وميع  ذلك 
لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم 570 الطابق االول مكتب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
وورج  كلود  وون  بوتيي  السيد 
 500 بقيمة  حصة   200  : ويل30ت 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
وورج  كلود  وون  بوتيي  السيد 
لودري.  س/ص  عنوانه)ا)  ويل30ت 
وي3ونا  كاداكس   57488 ص/ن 

اسبانيا 57488 وي3ونا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

وورج  كلود  وون  بوتيي  السيد 

لودري.  س/ص  عنوانه)ا)  ويل30ت 

وي3ونا  كاداكس   57488 ص/ن 

اسبانيا 57488 وي3ونا اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   20 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 540667.

662I

fiding sarl

RELAX TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

RELAX TOURS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

املنتزه 2 رقم 587 الطابق الثلني ايت 

والل - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.526(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 RELAX TOURS الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 20.000 درهم وعنوان 

 2 املنتزه  تجزئة  اإلوتماعي  مقرها 
والل  ايت  الثلني  الطابق   587 رقم 

 : مكناس املغرب نتيجة ل   50000  -

املنافسة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املنتزه 2 رقم 587 الطابق الثلني ايت 

والل - 50000 مكناس املغرب. 

و عين:

السيد)ة) فاطمة نافل و عنوانه)ا) 
الطابق   587 رقم   2 املنتزه  تجزئة 

مكناس   50000 والل  ايت  الثلني 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
املنتزه 2 رقم 587 الطابق الثلني ايت 

والل مكناس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5562.
663I

EUREXMA

AFRICA LEADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 587

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
AFRICA LEADS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

ركراكة إقامة الكورنيش عمارة رقم 
2 الطابق ااسفل بوركون - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4864(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   55 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   AFRICA LEADS
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
إقامة  ركراكة  زنقة  اإلوتماعي 
الطابق   2 رقم  عمارة  الكورنيش 
الدار   20000  - بوركون  ااسفل 
غياب   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ركراكة إقامة الكورنيش عمارة رقم 
 20000  - الطابق ااسفل بوركون   2

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد)ة) هد  افراك و عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846597.

664I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

OUISLACACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 50000، مكناس املغرب
OUISLACACH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

بنسعيد رقم 5 زنقة الرباط ويسالن 
مكناس - 50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUISLACACH
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة 
املتاورة

االستي3اد و التصدير.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
زنقة الرباط ويسالن   5 بنسعيد رقم 

مكناس - 50050 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : خانا  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف خانا عنوانه)ا) حي 
دري   (5 الرياض شاؤع املسي3ة رقم 

56 ويسالن 50050 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد يوسف خانا عنوانه)ا) حي 
دري   (5 الرياض شاؤع املسي3ة رقم 

56 ويسالن 50050 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4227.
665I

مكتب املحاسبة

AUBERGE BETTY SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع وون كينيدي عمارة أعراب 
الطابق ااول رقم ب4 ، 5000)، 

تازة املغرب
 AUBERGE BETTY SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
بوخالد الزراردة تازة - 5000) تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6779
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUBERGE BETTY SARL AU
نزل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصدير   - النقل السياحي   - سياحي 

واالستي3اد.

دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 

تازة   (5000  - تازة  الزراردة  بوخالد 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : ابتسام  املالجي  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابتسام  املالجي  السيدة 

دوار بوخالد الزراردة تازة 5000) تازة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ابتسام  املالجي  السيدة 

دوار بوخالد الزراردة تازة 5000) تازة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 526.

666I

ائتمانية ميسيون كونساي

IMMOBILIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

ائتمانية ميسيون كونساي

49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب

IMMOBILIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
املختار السو�سي، رقم 555، 

السعادة، الطابق 5، العالية - 
20250 املحمدية املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 ماي   5( املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
 ،555 رقم  السو�سي،  املختار  »شارع 
 - العالية   ،5 الطابق  السعادة، 
20250 املحمدية املغرب» إج  »:زاوية 
شارع بن عبد هللا و شارع الحديقة، 
إقامة   2 إقامة فضالة املركز الطابق 
املحمدية   20250  -  ،5 مكتب  أ، 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 08 نون30 

2022 تحت رقم 2592.
667I

iso fidus

 Société Marocaine
d›Ingénierie Immobilière

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

iso fidus
حي اامال 02 رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29640، دارالبيضاء املغرب
 Société Marocaine d›Ingénierie
Immobilière شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي االمل 
2 رقم FB40 مكتب رقم 06 الطابق 
الثاني تيط مليل - 29640 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562(85
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Société Marocaine d’Ingénierie

.Immobilière
الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

)البيع والشراء) في مجال اارا�سي.
مختلفة  إنشاءات  أو  أعمال   /

)مقاول).
/ تاور.

عنوان املقر االوتماعي : حي االمل 
الطابق   06 رقم FB40 مكتب رقم   2
الدار   29640  - مليل  تيط  الثاني 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : بوحفة  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوحفة  ايوب  السيد 
 694 رقم   08 ن  ب  عمارة  االمانة 
الدار   20600 ال30نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوحفة  ايوب  السيد 
 694 رقم   08 ن  ب  عمارة  االمانة 
الدار   20600 ال30نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 5)8464.
668I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيي3

ELHACHIMI LAAMOURI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسيي3
شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 
5500)، ورسيف املغرب

ELHACHIMI LAAMOURI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الشوبي3 5 رقم 85 - 5500) 

ورسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   59
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHACHIMI LAAMOURI
غرض الشركة بإيجاز : الخياطة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الشوبي3 5 رقم 85 - 5500) ورسيف 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الرزاق الهشمي : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد عبد املجيد لعموري : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهشمي  عبدالرزاق  السيد 
 (5500 حمرية  حي  عنوانه)ا) 

ورسيف املغرب.
لعموري  املجيد  عبد  السيد 
 (5500  2 الشوبي3  حي  عنوانه)ا) 

ورسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الهشمي  عبدالرزاق  السيد 
 (5500 حمرية  حي  عنوانه)ا) 

ورسيف املغرب
لعموري  املجيد  عبد  السيد 
 (5500  2 الشوبي3  حي  عنوانه)ا) 

ورسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

55 نون30  االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2022 تحت رقم 1427/2022.

669I

MCG

دينوستايت ماروك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

دينوستايت ماروك شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي ملك 

الويدان، تاحاناوت تامصلوحت - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2059 أكتوبر   (0 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

كوري  بوشرة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   500

5.000 حصة لفائدة السيد )ة) صفاء 

زوكاري بتاريخ 0) أكتوبر 2059.

كوري  بوشرة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   500

بيار  )ة)  5.000 حصة لفائدة السيد 

أكتوبر   (0 بتاريخ  بي3تهود  أنطوان 

.2059

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2059 تحت رقم )50957.
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MCG

دينوستايت ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
دينوستايت ماروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي ملك 

الويدادي، دوار املوسيخا، 
تامصلوحت - 40000 مراكش 

املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 
بي3تهود و زوكاري بيار أنطوان و صفاء 

كمسي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545554.
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مكتب املحاسبة

BDRNAS-TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع وون كينيدي عمارة أعراب 
الطابق ااول رقم ب4 ، 5000)، 

تازة املغرب
BDRNAS-TRAVAUX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي التقدم 2 
مجموعة »س» رقم 57 تازة - 5000) 

تازة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.550(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

BDRNAS- الوحيد  الشريك  ذات 

 500.000 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

التقدم 2 مجموعة »س» رقم 57 تازة 

- 5000) تازة املغرب نتيجة ل : عدم 

املردودية.

و حدد مقر التصفية ب التقدم 2 

مجموعة »س» رقم 57 تازة - 5000) 

تازة املغرب. 

و عين:

و  العالم  الدين  بدر  السيد)ة) 

»س»  مجموعة   2 التقدم  عنوانه)ا) 

املغرب  تازة   (5000 تازة   57 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 528.
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AMOGAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم )0 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة املغرب

STE AMOGAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي زنقة 05 

رقم 52 حي االسماعيلية خنيفرة - 

54000 خنيفرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2585

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
التوطين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   08 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 484.
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CAB CONSEILS

BAFIM IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB CONSEILS
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE LOUVRE N°653 4EME
 ETG APPT 11 CASABLANCA،
22000، CASABLANCA MAROC

BAFIM IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
كلميمة إقامة اللوفر رقم )65 

الطابق 4 الشقة 55 الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562(75

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAFIM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMO
الت3ويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
- أعمال التقسيم

وبيع وميع املباني سواء  اقتناء   -
وتعزيزها  مبنية  غي3  أو  مبنية  كانت 
وميع  وتشييد  ااعمال  بجميع 

االنشاءات.

- تأوي3 املباني املذكورة أو تشغيلها 

بأي طريقة أخر .

- تشييد املباني وبيعها بالجملة أو 

بالشقة أو الفيال لهذه املباني..

املعامالت  عامة وميع  وبصفة   -

أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 

التي قد  العقارات  أو  املالية  ااوراق 

غي3  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

أو  أعاله  املذكورة  باانشطة  مباشر 

من املحتمل أن تعزز تطوير الشركة..
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

كلميمة إقامة اللوفر رقم )65 الطابق 

4 الشقة 55 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

الحق  عبد  طراس  فيالجي  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : السيد فيالجي طراس معاد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  عبد  طراس  فيالجي  السيد 
عنوانه)ا) 52, زقاق لي3يدان, إيرمطاج 

20450 الدار البيضاء املغرب.

معاد  طراس  فيالجي  السيد 

بلفيدر،  حدائق  إقامة  عنوانه)ا) 
زنقة رقيب   ،525 الشقة  املبنى س، 

الدار   20250 املوساوي محمد أ ب 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

معاد  طراس  فيالجي  السيد 

بلفيدر،  حدائق  إقامة  عنوانه)ا) 
زنقة رقيب   ،525 الشقة  املبنى س، 

الدار   20250 املوساوي محمد أ ب 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846422.
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FIDENS CONSEIL

OMA CACTUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDENS CONSEIL
 LOT TOUDGHA N 33

 ASKEJOUR LOT TOUDGHA
 N 33 ASKEJOUR، 40000،

MARRAKECH maroc
OMA CACTUS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
05 الكائن بدوار تماتوست دائرة 
مجاط وماعة امزوضة اقليم 

شيشاوة - 45000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OMA : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CACTUS
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)إنتاج الفواكهة  العمليات الزراعية 

والخضروات).
محل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
تماتوست  بدوار  الكائن   05 رقم 
دائرة مجاط وماعة امزوضة اقليم 

شيشاوة - 45000 شيشاوة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد علي بوبريك : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوبريك  علي  السيد 
دوار تحت الدراع امزوضة شيشاوة 

45000 شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوبريك  علي  السيد 
دوار تحت الدراع امزوضة شيشاوة 

45000 شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 665/2022.
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إئتمانية الواحة

STE TIYIDDA
إعالن متعدد القرارات

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
STE TIYIDDA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: زنقة 0) 
رقم 02 حي أوالد الحاج - 52000 

الرشيدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.77(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 50 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 
الزياد في رأسمال الشركة من  مايلي: 

60000 درهم اج  5020000 درهم
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
تغيي3 املقر االوتماعي للشركة  مايلي: 
مدغرة  القديمة  القصبة  قصر  اج : 

الرشيدية
عل   ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

مايلي: تحيين القوانين ااساسية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :06 رقم  بند 
يقدم  بيهري  محمد  السيد  مايلي: 

للشركة مبلغ نقدا 5020000 درهم

عل   ينص  الذي   :07 رقم  بند 

الشركة  رأسمال  ملغ  حدد  مايلي: 

مقسما  درهم   5020000 مبلغ  في 

السيد  كلها ملك  حصة   50200 اج  
محمد بيهري

عل   ينص  الذي   :04 رقم  بند 

بالعنوان  الشركة  مقر  حدد  مايلي: 

التاجي: قصر القصبة القديمة مدغرة 

و يمكن نقله اج  أي وهة  الرشيدية، 

من  بقرار  خاروة  أو  املغرب  داخل 

الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 954.

676I

fidustade

AZOUAGH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidustade

 rue abou ishak chirazi maarif (0

، 20000، casablanca maroc

AZOUAGH INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 

505 شارع أم الربيع االفة الدار 

البيضاء - 20220 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZOUAGH INVEST

استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

محل   : االوتماعي  املقر  عنوان 

رقم 505 شارع أم الربيع االفة الدار 

البيضاء  الدار   20220  - البيضاء 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 400.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد ازواغ أيوب : 5.400 حصة 

بقيمة 540.000 درهم للحصة.

 5.400  : يوسف  ازواغ  السيد 

درهم   540.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 5.200  : سكينة  ازواغ  السيدة 

درهم   520.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 (5 السيد ازواغ أيوب عنوانه)ا) 

زنقة أبو إسحاق الشي3ازي املعا ريف 

70)20 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  ازواغ  السيد 

زنقة أبو إسحاق الشي3ازي املعا   (5

الدار   20(70 البيضاء  الدار  ريف 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  سكينة  ازواغ  السيدة 

زنقة أبو إسحاق الشي3ازي املعا   (5

الدار   20(70 البيضاء  الدار  ريف 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  يوسف  ازواغ  السيد 

زنقة أبو إسحاق الشي3ازي املعا   (5

الدار   20(70 البيضاء  الدار  ريف 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846090.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE FRE ZAN SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE FRE ZAN SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: قصر 
القصبة القديمة مدغرة الراشيدية 

- 52000 الراشيدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 50 نون30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
استقالة مسؤول قانوني 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم استقالة مسؤول قانوني : 
الذي ينص عل  مايلي: قبول استقالة 
كمسؤولة  وزاني  مليكة  السيدة 
السيد حسن  بالتاجي بقاء  قانونية و 

البقاجي كمسؤل وحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 907.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE QAUSSIMI DES
 AMENAGEMENTS ET

 TRAVAUX HYDRAULIC
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
 STE QAUSSIMI DES

 AMENAGEMENTS ET TRAVAUX
HYDRAULIC SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 
تاكرومت الريصاني الراشيدية 
الراشيدية 52000 الراشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56457
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE QAUSSIMI DES  :
 AMENAGEMENTS ET TRAVAUX

.HYDRAULIC SARL AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
التجارة.

قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الراشيدية  الريصاني  تاكرومت 
الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ويادي  االاله  عبد  السيد 
رقم  الدهب  واد  تجزئة  عنوانه)ا) 
الراشيدية   52000 642الرشيدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
ويادي  االاله  عبد  السيد 
رقم  الدهب  واد  تجزئة  عنوانه)ا) 
الراشيدية   52000 642الرشيدية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.

679I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

ALIF CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,((

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

ALIF CASH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع ال ال 

ياقوت زنقة العرعارعمارة 9 الطابق 

4 الشقة 57اقامة كاليس - 22000 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(95055

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  05 غشت  املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ   ALIF CASH الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

ياقوت  مقرها اإلوتماعي شارع ال ال 

 4 الطابق   9 العرعارعمارة  زنقة 

 22000  - كاليس  57اقامة  الشقة 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : وقف 

النشاط..

و حدد مقر التصفية ب شارع ال ال 

الطابق   9 ياقوت زنقة العرعارعمارة 

 22000  - 57اقامة كاليس  الشقة   4

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) زينب سياغ و عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   22000 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم )785)8.
680I

Ste Abdoune Conseil

JAWAD NETTOYAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد ااطلس طريق صفرو فاس ، 
0000)، فاس املغرب

JAWAD NETTOYAGE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي طابق 2، 
27 زنقة ) حي سيدي هادي زواغة، 

فاس - 0000) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74505
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAWAD NETTOYAGE
غرض الشركة بإيجاز : تنظيف

صيانة املساحات الخضراء
ومع النفايات

مقاولة اليد العاملة.
 ،2 : طابق  عنوان املقر االوتماعي 
) حي سيدي هادي زواغة،  زنقة   27

فاس - 0000) فاس املغرب.
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أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

5.000 حصة   : السيد وواد دراز 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا)  دراز  السيد وواد 
42 زنقة تافياللت حي النجاح سيدي 

ابراهيم فاس 0000) فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
رقم  عنوانه)ا)  دراز  السيد وواد 
42 زنقة تافياللت حي النجاح سيدي 

ابراهيم فاس 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6064.

681I

7P CONSEIL

APPBASE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

7P CONSEIL

شقة رقم 04 رقم 74 زاوية شارع 

فرحت حشاد وشارع غاندي حي 

القدس ، 80000، اكادير املغرب

APPBASE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي موطن 

ب الطابق االول بلوك س 55 حي 

الداخلة - 80000 اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.APPBASE
غرض الشركة بإيجاز : االست3اد و 

التصدير 
 تطوير تكنولوويا املعلوماتية

التجارة.
موطن   : االوتماعي  املقر  عنوان 
حي   55 س  بلوك  االول  الطابق  ب 

الداخلة - 80000 اكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : محمد  شباني  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  شباني  السيد 
 8(000 املحايطة  السوسية  ونان 

تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  شباني  السيد 
 8(000 املحايطة  السوسية  ونان 

تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 56)559.
682I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TEKKEN PLAST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 4)2، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

TEKKEN PLAST شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
السفل ، رقم 59 حي القدس 5 - 

25000 خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.559(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 نون30   09 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
بنشاري  أنور  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

يوسف راعي بتاريخ 09 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   55 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 577.

683I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

METAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 4)2، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

METAL CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

5الطابق ااول بلوك c زنقة الكابون 
حي النهضة - 25000 خريبكة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   METAL CONSTRUCTION
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي رقم 5الطابق ااول 
 - النهضة  الكابون حي  زنقة   c بلوك 
 : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة   25000

ثوقف نشاط شركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة الكابون   c 5الطابق ااول بلوك 

حي النهضة - 25000 خريبكة املغرب. 

و عين:
و  الكتاني  رضوان  السيد)ة) 
الكابون بلوك س  زنقة   5 عنوانه)ا) 

25000 خريبكة  حي النهضة خريبكة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 578.

684I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

AHLSBAI-TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 

العيون ، 70000، العيون املغرب

AHLSBAI-TRAV شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي القدس 

ساحة النسيم رقم 50 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(7((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   54

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHLSBAI-TRAV
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتعددة.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 -  50 رقم  النسيم  ساحة  القدس 

70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : السباعي  اهل  ومال  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السباعي  اهل  ومال  السيد 
 70050 الحكونية  قيادة  عنوانه)ا) 

طرفاية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السباعي  اهل  ومال  السيد 
 70050 الحكونية  قيادة  عنوانه)ا) 

طرفاية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 295).
685I

conseils sarl

CHARAKATE CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 5 مكتب 
رقم 59 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
CHARAKATE CAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الورود 1A قطعة 564 العوامة 
الطابق االر�سي - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9985(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

ميمون  )ة)  السيد  تفويت 

احميدوش 500 حصة اوتماعية من 

)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

يونيو   25 الرامي عبد الكريم بتاريخ 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 255777.

686I

موثقة

PRONORMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

موثقة

29 زنقة انطاكي مكتب رقم 06 ، 

90000، طنجة مغرب

PRONORMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

ابن تومرت اقامة نروس - 90000 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(049

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2000 دون30   04 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره »90.000 

إج   درهم»   50.000« أي من  درهم» 

»500.000 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دون30   52 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2000 تحت رقم 54878.

687I

موثقة

PRONORMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

موثقة
 ، 06 29 زنقة انطاكي مكتب رقم 

90000، طنجة مغرب
ذات  شركة   PRONORMA

املسؤولية املحدودة
زنقة  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 90000  - اقامة نروس  ابن تومرت 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(049

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2006 يناير   57 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم» أي من »500.000 
عن  درهم»   5.000.000« إج   درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف30اير   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2006 تحت رقم )5).
688I

FIDULAR

AXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDULAR
))5 الطابق ) شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
50)20، الدار البيضاء املغرب

AXE & CIBLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 6 شارع 
ابن الجوزي اقامة وسام 2 الطابق 
) شقة 9 حي املستشفيات - 20500 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.566805

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 

 AXE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 50.000 رأسمالها  مبلغ   & CIBLE
 6 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 2 وسام  اقامة  الجوزي  ابن  شارع 
9 حي املستشفيات -  ) شقة  الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20500

ل : انهاء نشاط الشركة.
شارع   6 و حدد مقر التصفية ب 
الطابق   2 ابن الجوزي اقامة وسام 
) شقة 9 حي املستشفيات - 20500 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

بحباح  اللطيف  عبد  السيد)ة) 
الجوزي  ابن  شارع   6 عنوانه)ا)  و 
9 حي  ) شقة  الطابق   2 اقامة وسام 
البيضاء  الدار   20500 املستشفيات 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846428.
689I

aice compta

فلدوبياضين
إعالن متعدد القرارات

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
فلدوبياضين »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 46 شارع 
الزر قطوني الطابق ) شقة 6 الدر 
البيضاء - 28850 البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.496(55
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5) أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
بما  الشركة  االسهم  وميع  تفويت 
خليل  بالسيد  الخاصة  عليها  و  فيها 
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احمد  السيد  لفائدة  نورالدين 
خليل الذي قبل الشركة بما فيها و 
في  املحدد  الرمزي  البيع  ثمن  عليها 

50.000.00 درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
نورالدين  خليل  السيد  استقالة 

بصفة نهائية من الشركة 
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين السيد أحمد خليل مدير وديد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :6.7 رقم  بند 
تفويت وميع االسهم الشركة  مايلي: 
بالسيد  الخاصة  عليها  و  فيها  بما 
خليل نورالدين لفائدة السيد احمد 
خليل الذي قبل الشركة بما فيها و 
في  املحدد  الرمزي  البيع  ثمن  عليها 

50.000.00 درهم 
عل   ينص  الذي   :54 رقم  بند 
خليل  السيد  استقالة  مايلي: 
نورالدين بصفة نهائية من الشركة و 
تعيين السيد أحمد خليل مدير وديد 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 2)8462.

690I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوعالمي طغافو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
سوعالمي طغافو شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم ) 
بالد بن مخلوف الطهريين فاس - 

0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سوعالمي طغافو.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.

الرقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - بالد بن مخلوف الطهريين فاس   (

0000) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد محمادين العالمي : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العالمي  محمادين  السيد 

فراسن  بني  الكراكر  دوار  عنوانه)ا) 

تازة 5000) تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

العالمي  محمادين  السيد 

فراسن  بني  الكراكر  دوار  عنوانه)ا) 

تازة 5000) تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4756.

691I

soconani

HARLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

soconani

 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM

 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc

HARLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )54 

شارع رحمة نروس د فاس - 0000) 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   04 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 500.000 رأسمالها  مبلغ   HARLE

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

 - فاس  د  نروس  رحمة  شارع   54(

0000) فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة عل  رفع املديونية.

و حدد مقر التصفية ب رقم )54 

شارع رحمة نروس د فاس - 0000) 

قاس املغرب. 

و عين:

و  الزواري  سمي3  السيد)ة) 

رياض  تجزىة   556 عنوانه)ا) 

عين  طريق   56 الشقة  الياسمين 

املغرب  فاس   (0000 الشقف 

كمصفي )ة) للشركة.

و  الزواري  سمي3  السيد)ة) 

رياض  تجزىة   556 عنوانه)ا) 

 (0000 طريق   56 الياسمين الشقة 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم )54 

شارع رحمة نروس د فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4666.

692I

soconani

LUXDINANDIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

soconani

 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM

 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc

LUXDINANDIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزءة 

245 الحي الصناعي عين النقبيث - 

0000) فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62807

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2025 تقرر حل  55 دون30  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   LUXDINANDIER

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

اإلوتماعي تجزءة 245 الحي الصناعي 

0000) فاس املغرب   - عين النقبيث 

القدرة عل  مزاولة  عدم   : نتيجة ل 

النشاط التجاري.

تجزءة  التصفية ب  مقر  و حدد 

 - الحي الصناعي عين النقبيث   245

0000) قاس املغرب. 

و عين:

و  الساخي  ادريس  السيد)ة) 

املخفية  بورووع   (4 عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   (0000

للشركة.

و  الساخي  ادريس  السيد)ة) 

املخفية  بورووع   (4 عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   (0000

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزءة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

245 الحي الصناعي عين النقبيث
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 25 يناير 2022 

تحت رقم 390/022.
693I

TARGET PARTNERS

 Moody’s ESG Solutions
Maroc

إعالن متعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

 Moody’s ESG Solutions Maroc
»شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: تكنوبارك 
طريق النواصر رس 554 ، و س ت 
5029 ، عين الشق الحي الحسني - 

20550 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54844(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: إقرار باستقالة السيدة صوفيا 
مشارك  كمسي3  واليتها  من  بنكي3ان 
 Moody’s ESG Solutions لفرع 

Maroc ؛
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 Johannes السيد  تعيين  مايلي: 
 Gerald والسيد   Wassenberg
الشرايبي  ياسمين  والسيدة   Maille
لفرع  ودد  مشاركين  مسي3ين 
 Moody’s ESG Solutions

.Morocco
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
االمريتعلق  ان  تغيي3  ال  رقم  بند 

بفرع: الذي ينص عل  مايلي: ;

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846570.

694I

GHALIME MARIAM

SOCIETE BMLK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

SOCIETE BMLK شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : الطابق 
التاني رقم 54 السوق القديم بلوك 
د زنقة 25 غشت - 25000 خريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 شتن30   52 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SOCIETE BMLK حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق التاني رقم 54 السوق القديم 
 25000  - غشت   25 زنقة  د  بلوك 
خريبكة املغرب نتيجة لتوقف نشاط 

الشركة.
و عين:

و  بومليكي  محمد  السيد)ة) 
ملراهنة  سالم  حي   (( عنوانه)ا) 
25000 خريبكة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطابق   2022 شتن30   52 بتاريخ 
السوق القديم بلوك   54 التاني رقم 
زنقة   5 شقة   90 غشت   25 د زنقة 
خريبكة   25000 موالي عبدالرحمن 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 560.

695I

le partenaire fiscal

AL MUSTAXARIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

le partenaire fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق ) رقم 

6 عمارة ال30كة، 90000، طنجة 
املغرب

AL MUSTAXARIN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 52 خالد 
ابن الوليد ,الطابق الثالث, رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.527959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»52 خالد ابن الوليد ,الطابق الثالث, 
إج   طنجة املغرب»   90000  -  8 رقم 
»حي الشاطئ ,شارع احفي3,إقامة نهى 
 90000  -  55 ، الطابق الثامن ، رقم 

طنجة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259464.

696I

CAFIGEC

COJURINFO-COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage (9
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
COJURINFO-COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 9) زنقة 
الفرات الطابق الثاني معاريف - 

70)20 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5685(7

العام  الجمع  بمقت�سى 
أكتوبر   20 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2022
درهم»   90.000,00« قدره  بمبلغ 
إج   درهم»   10.000,00« من  أي 
 : طريق  عن  درهم»   100.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845592.

697I

CAFIGEC

COJURINFO-COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي3 تسمية الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage (9
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
COJURINFO-COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االوتماعي 9) زنقة 
الفرات الطابق الثاني معاريف - 

70)20 الدار البيضاء املغرب.
تغيي3 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5685(7

 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تغيي3  20 أكتوبر  املؤرخ في 
COJURINFO-« تسمية الشركة من

 HIGH BANKING« إج    «COM
.«CONSULTING AND BUSINESS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845592.

698I
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TARRAS IMAD

STE ASSOU ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC

STE ASSOU ET FILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

دوار  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

وزان   56200  - مصمودة  بينوط 

املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSOU ET FILS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد  بيع   - الغي3  لحساب  البضائع 

البناء بالجملة.

دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 

وزان   56200  - مصمودة  بينوط 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 60.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 (00  : االاله  عبد  عسو  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد مراد امحمدي : 00) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عسو عبد االاله عنوانه)ا) 

 56200 امزفرون  احسن  بني  دوار 

وزان املغرب.

عنوانه)ا)  امحمدي  مراد  السيد 
 56200 امزفرون  مصمودة  مركز 

وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عسو عبد االاله عنوانه)ا) 
 56200 امزفرون  احسن  بني  دوار 

وزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 792).
699I

eurest compta sarl

 STE MEUBLEMENTS ROCH
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

 STE MEUBLEMENTS ROCH
SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
6 ساحة العلويين فاس سايس - 

0000) فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9559

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   05 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE الوحيد  الشريك  ذات 
 MEUBLEMENTS ROCH SARL
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ   AU
محل  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
ساحة العلويين فاس سايس   6 رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   (0000  -

التشطيب من السجل التجاري.
محل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 6 ساحة العلويين فاس سايس - 

0000) فاس املغرب. 

و عين:
و  رشدي  السعيد  السيد)ة) 
52 شارع يوسف ابن  رقم  عنوانه)ا) 
 (0000 تاشفين حي واد فاس فاس 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4675.

700I

POLY-SOLUTIONS

AHL ALYAMEN NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

POLY-SOLUTIONS
 ZONE INDUSTRIELLE MLY

 RACHID RUE 2 BIS N 34 APPT
 1 CASA ، 20000، CASABLANCA

MAROC
AHL ALYAMEN NEGOCE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 202 شارع 
عبد املومن الطابق السفلي رقم 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46755(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   06 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 AHL ALYAMEN الوحيد  الشريك 
 (0.000 رأسمالها  مبلغ   NEGOCE
 202 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
السفلي  الطابق  املومن  عبد  شارع 
رقم 5 - 20000 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : مشاكل في السيولة.
 202 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) حسن عادل عل  محمد 

رقم   (( حي الفرح زنقة  و عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  (0

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 6275)8.

701I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

WINMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8 ، 90020،

TANGER MAROC

WINMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني، زنقة السينا، 

اقامة بيتهوفن 2، الطابق )، رقم 

82، - 90000 طنجة، املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.528007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون30   07 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

أفيالل عبدالسالم، الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم LA21949 كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 556)5 من السجل 

الت3تيبي.

702I
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SOFINACTE

BARISTA LAB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
BARISTA LAB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )25 
ساحة موالي رشيد حي الزهور 5 
طريق صفرو - 0007) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BARISTA LAB
تاور   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط القهوة والشاي
من خمسة  اقل  تاور غصائر   -

أشخاص
- تحميص القهوة.

عنوان املقر االوتماعي : رقم )25 
 5 الزهور  حي  رشيد  موالي  ساحة 
طريق صفرو - 0007) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : دقاقي  كريمة  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دقاقي  كريمة  السيدة 
الوفاء  الخليل حي  ساحة   554 رقم 

طريق صفرو 0060) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  دقاقي  كريمة  السيدة 
الوفاء  الخليل حي  ساحة   554 رقم 

طريق صفرو 0060) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4759.

703I

مكتب أخيار خديجة

STE OUED KOUM
إعالن متعدد القرارات

مكتب أخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
طابق 4 رقم 7 تطوان ، 000)9، 

تطوان املغرب
STE OUED KOUM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 29 شارع 

عمر بن عاص طابق ) رقم 26 
طنجة - 95000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(2585
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل    :2 قرار رقم بند 
مايلي: تغي3 نشاط الشركة

الذي ينص عل    :4 قرار رقم بند 
مايلي: تغي3 مقر الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

الذي ينص عل    :2 بند رقم بند 
تغي3 نشاط الشركة من وكالة  مايلي: 
نشاطات  اج   والسياحة  اشتشارات 
-مطعم-مقهى  -نشاط سياحة  أخر  

-وخدمات أخر  

عل   ينص  الذي   : بند  رقم  بند 

مايلي: تغي3 مقر من 29 شارع عمر بن 
عاص طابق ) رقم 26 طنجة ال مقر 

دوار بووميل وماعة العليين املضيق

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   59 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 5925.

704I

nador conseil sarl au

STE AMARIF SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

STE AMARIF SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي حي اوالد 

لحسن رقم 42 الناظور - 62000 

النااظور املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

656(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم حذف   2022 نون30   04 املؤرخ في 

اانشطة التالية من نشاط الشركة 

الحاجي :

بيع مواد البناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4747.

705I

nador conseil sarl au

KARAMA RECYCLAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

KARAMA RECYCLAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 

كوروكو ب5 شارع الجيش امللكي 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 52 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

الجيش  شارع  ب5  كوروكو  »عمارة 
الناظور   62000  - الناظور  امللكي 

 - انصار  بني  »ميناء  إج   املغرب» 

62000 الناظور املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4748.

706I

nador conseil sarl au

NORD EST TRADING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 NORD EST TRADING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

النجاح رقم 45 عريص الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2486(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NORD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EST TRADING SARL
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- استي3اد   : غرض الشركة بإيجاز 
الغذائية  املنتجات  وبيع  وتصدير 
املنزلية  وااوهزة  واإللكت3ونيات 
ومواد البناء ومستحضرات التجميل 

والتنظيف واملنسووات ،... إلخ
- التجارة..

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - الناظور  عريص   45 رقم  النجاح 

62000 الناظور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : محمد  العثماني  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500  : عصام  العثماني  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العثماني محمد عنوانه)ا) 
حي عاريض 2 تجزئة النجاح الناظور 

62000 الناظور املغرب.
السيد العثماني عصام عنوانه)ا) 
حي عاريض 2 تجزئة النجاح الناظور 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد العثماني محمد عنوانه)ا) 
حي عاريض 2 تجزئة النجاح 62000 

الناظور املغرب
السيد العثماني عصام عنوانه)ا) 
حي عاريض 2 تجزئة النجاح 62000 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4695.
707I

nador conseil sarl au

B-MED TRANS
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
B-MED TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: الحي 
العسكري رقم 266 - 62000 

الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.59055

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 57 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من   500 سفيان  قلبوز  السيد  باع 
حصصه في الشركة للسيد ابومدين 

شهيد
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
قبول استقالة السيد قلبوز سفيان 
تعيين  و  الشركة  تسيي3  منصب  من 
السيد ابومدين شهيد مسي3ا وديدا

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تحيين النضام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  النظام  تغيي3 
شركة محدودة املسؤولية اج  شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد
الذي ينص عل    :  7 و   6 بند رقم 
 500000 الشركة  راسمال  مايلي: 
حصة   5000 ل  مقسمة  درهم 
درهم   500 قيمة  من  اوتماعية 
للحصة كلها في ملك السيد ابومدين 

شهيد
عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 
مايلي: تسيي3 الشركة من قبل السيد 

ابومدين شهيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4649.
708I

aice compta

لبور ماروكين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

لبور ماروكين شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي الرحمة 

ج ا ش 64 منزل بلوك ب الرقم 20 

الداخلة - 000)7 الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   28

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

لبور   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماروكين.

وميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال البناء - بناء العمارة - اشغال 

 – الزواج   – والجبس   – الصباغة 

بلومبي 

الكهرباء – البيع و الشراء في االت 

و معدات البناء – كراء االت الخاصة 

و  استي3اد   – اعمال حرة   – بالبناء 

 – البناء  االت  صناعة   – تصدير 

بأشغال  يتعلق  ما  كل  عامة  بصفة 

البناء 

.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 

ب  بلوك  منزل   64 ا ش  ج  الرحمة 

الرقم 20 الداخلة - 000)7 الداخلة 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : برقاش  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برقاش  رشيد  السيد 
دوار الخوادرة وماعة الجوالة إقليم 
السراغنة   4(000 السراغنة  قلعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  برقاش  رشيد  السيد 
دوار الخوادرة وماعة الجوالة إقليم 
السراغنة   4(000 السراغنة  قلعة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نون30 2020 تحت رقم )275.

709I

FIJUCOM

cycles confort
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIJUCOM
 BD LAHCEN OUIDDER 88

 BENJDIA ، 20160،
CASABLANCA MAROC

cycles confort شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 595/)59 
شارع بانوراميك ع.ش.ح.ح - 20550 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.572095

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن30   25 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
مبلغ   cycles confort املحدودة 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
شارع   191/193 اإلوتماعي  مقرها 
 20550  - ع.ش.ح.ح  بانوراميك 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة 

القطاع.
و حدد مقر التصفية ب 191/193 
الدار  ع.ش.ح.ح  بانوراميك  شارع 
البيضاء  الدار   20550  - البيضاء 

املغرب. 



22321 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

و عين:
و  أوسايح  يونس  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 191/193 شارع بانوراميك 
البيضاء  الدار   20550 ع.ش.ح.ح 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 4)8445.

710I

CABINET BENISSA

TIZIRANE TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
TIZIRANE TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 527 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 55 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94825
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   56 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TIZIRANE TRANS الشريك الوحيد
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
527 شارع  وعنوان مقرها اإلوتماعي 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  55 رقم  الثالث  الظابق 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 527 شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

 90000  -  55 رقم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  الطاغي  احساين  السيد)ة) 
 5 9) رقم  عنوانه)ا) حي بوشتة زنقة 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 025)5.

711I

GHIZLANE DOUBLANE

S.B.E.Z TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 24000، الجديدة املغرب

S.B.E.Z TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 

املستقبل عمارة رقم 8 شقة )8 - 

24000 الجديدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5805(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 S.B.E.Z TRANS الوحيد  الشريك 

درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 

اقامة  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

 -  8( شقة   8 رقم  عمارة  املستقبل 

 : الجديدة املغرب نتيجة ل   24000

وقف النشاط.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  8( شقة   8 رقم  عمارة  املستقبل 

24000 الجديدة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عزيزة صبيح و عنوانه)ا) 
الزمامرة  الغربية  عزوز  اوالد  دوار 
24000 الجديدة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 29407.
712I

GHIZLANE DOUBLANE

HN COMMODITIES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24000، الجديدة املغرب
HN COMMODITIES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
الدعيجات موالي عبد هللا - 24000 

الجديدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(48(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 نون30   04 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   5.500.000«
 2.000.000« إج   درهم»   500.000«
مقاصة  إوراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 29409.
713I

LE LEGALISTE

FIND INVEST GROUP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

FIND INVEST GROUP شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 64 شارع 
عبد هللا املديوني، الطابق ااول، 
شقة 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55982(
 04 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIND  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVEST GROUP
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق رقمي.
64 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
ااول،  الطابق  املديوني،  هللا  عبد 
البيضاء  الدار   20000  -  2 شقة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عادل حنافي : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حنافي  عادل  السيد 
الوهاب  عبد  زنقة   50 ليل  اقامة 
الدار   20(00 بلفدير   24 الزقاق ش 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  حنافي  عادل  السيد 
الوهاب  عبد  زنقة   50 ليل  اقامة 
الدار   20(00 بلفدير   24 الزقاق ش 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 052)84.
714I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ROCK INTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 5 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
ROCK INTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
املنصور السعدي وزنقة أميمة 

سايح إقامة كورتلين مكتب رقم 2 
حي راسين - 20500 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROCK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INTER

إنتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة وتوزيع الرخام.

بيع واستي3اد كل ااوهزة  شراء   -

الخاصة بإنتاج الرخام.

العمليات  وميع  عامة  وبصفة 

والصناعية  واملالية  التجارية 

مباشرة  صفة  لها  التي  والعقارية 

بالهدف االوتماعي للشركة..
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

أميمة  وزنقة  السعدي  املنصور 

 2 رقم  مكتب  كورتلين  إقامة  سايح 

البيضاء  الدار   20500  - راسين  حي 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

الجوطي  الطاهري  زينب  السيدة 

 500 بقيمة  حصة   400  : الحسني 

درهم للحصة.

400 حصة  السيد محمد قي�سي : 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 200  : السيد عبد الحكيم فلكي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الجوطي  الطاهري  زينب  السيدة 

الحسني عنوانه)ا) تجزئة املصل  فيال 
الهادي بوطالب  شارع عبد   (9 رقم 

آنفا )2005 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  قي�سي  محمد  السيد 

تجزئة املصل  فيال رقم 9) شارع عبد 

الدار   2005( آنفا  بوطالب  الهادي 

البيضاء املغرب.

فلكي  الحكيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي أبيضار آيت اورير الحوز 

42050 الحوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  قي�سي  محمد  السيد 

تجزئة املصل  فيال رقم 9) شارع عبد 

الدار   2005( آنفا  بوطالب  الهادي 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846476.

715I

AMJAD ANOUAR

ZGHAR AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-8(

SLIMANE MAROC

ZGHAR AGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة وداد 

وهان زاوية شارع بئ3انزران و شارع 

املغرب العربي شقة 02 - 54200 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   50

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZGHAR AGRO

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

اارا�سي الفالحية و الغابوية.

اقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

بئ3انزران  شارع  زاوية  وهان  وداد 

 -  02 شقة  العربي  املغرب  شارع  و 

54200 سيدي سليمان املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : ويهان  العيمش  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : هشام  العيمش  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة العيمش وهان عنوانه)ا) 
سيدي   54200  262 حي أكدال رقم 

سليمان املغرب.
السيد العيمش هشام عنوانه)ا) 
سيدي   54200  262 حي أكدال رقم 

سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة العيمش وهان عنوانه)ا) 
سيدي   54200  262 حي أكدال رقم 

سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 56 

غشت 2022 تحت رقم 160/2022.
716I

THECNO ZAINE

THECNO ZAINE
إعالن متعدد القرارات

THECNO ZAINE
املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 

الجزء )5، القطعة 6، الطابق ااول 
، 90000، طنجة املغرب

THECNO ZAINE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: املنطقة 

الحرة للتصدير بوخالف، الجزء رقم 
)5، القطعة رقم 6، الطابق ااول - - 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.94567

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 
بـ»طنجة،  الكائن  الحاجي  مقرها  من 
بوخالف،  للتصدير  الحرة  املنطقة 
 ،6 رقم  القطعة   ،5( رقم  الجزء 
بـ  الجديد  مقرها  إج   ااول»  الطابق 
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للتصدير  الحرة  املنطقة  »طنجة، 

بوخالف، الجزء رقم 24ب، القطعة 

املكتب  الثاني،  الطابق  24أ2،  رقم 

رقم 25أ».

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

تجديد ثقة تسيي3 الشركة في السيدة 

مسي3ة  بصفتها  ااطرا�سي  بشر  

وذلك  للشركة،  شريكة  غي3  وحيدة 

في  الشركة  تلزم  محدودة.  غي3  ملدة 

الوحيد  بالتوقيع  معامالتها  وميع 
للمسي3ة الغي3 شريكة السيدة بشر  

ااطرا�سي. 

عل   ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

مجموع  ليشمل  للشركة  ااسا�سي 

التغيي3ات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :0 رقم  بند 

تحيين وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

ااسا�سي بالكامل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259487.

717I

BUMAC

NEW START TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUMAC

 BD RAHAL EL MESKINI BORJ EL

 YACOUT IMMEUBLE B ETAGE

 2 N° 1، 20000، CASABLANCA

MAROC

NEW START TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 7 زنقة 

احمد التوكي الطابق 2 الرقم 50 

الدار البضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.START TRADING

 – البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء- التصدير و اإلست3اد- التمثيل-

عامة  بصفة  النشر-اإليداع-التجارة 

وعامة العمليات التجارية-السياحية-

وغي3  الصناعية-املالية-العقارية 

العقارية املختلفة بصفة مباشرة أو 

إليها  املشار  باانشطة  مباشرة  غي3 

أعاله..
زنقة   7  : االوتماعي  املقر  عنوان 

 50 الرقم   2 الطابق  التوكي  احمد 

الدار البضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

50.000.000 درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 5( ربيع عنوانه)ا)  السيد غفيل 
 5( ) رقم  زنقة سارية بن زنيم طابق 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ربيع  غفيل  السيد 
 5( رقم   ( طابق  زنيم  بن  سارية 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846299.

718I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE KASSILUX TRAVAUX 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE KASSILUX TRAVAUX SARL 
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي السالم 

)0 بلوك �سي رقم 8) السمارة - 
72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
266(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KASSILUX TRAVAUX SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
السالم )0 بلوك �سي رقم 8) السمارة 

- 72000 السمارة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عدي ق�سي : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد عدي ق�سي عنوانه)ا) 
السالم )0 بلوك �سي رقم 8) السمارة 

72000 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

حي  السيد عدي ق�سي عنوانه)ا) 
السالم )0 بلوك �سي رقم 8) السمارة 

72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 مارس  االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 69/2022.

719I

كارفور بزنس

ساوث سيرفاي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كارفور بزنس
شارع محمد الخامس زنقة موريتانيا 

الطابق التاني، 52200، ارفود 
املغرب

ساوث سي3فاي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر ام 
اللعب كلميمة الرشيدية - 52250 

كلميمة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.549(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ  سي3فاي  ساوث 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
كلميمة  اللعب  ام  قصر  اإلوتماعي 
املغرب  كلميمة   52250  - الرشيدية 
انعدام  املالية مع  االزمة   : نتيجة ل 

املعامالت.
و حدد مقر التصفية ب قصر ام 
 52250  - الرشيدية  كلميمة  اللعب 

كلميمة املغرب. 
و عين:

و  الشرافي  حمزة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي النسيم ابواب النسيم 
عمارة )0) شقة 20 الطابق4 0)202 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : قصر ام 

اللعب كلميمة الرشيدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 911/2022.

720I

LE LEGALISTE

NTIERS TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

NTIERS TECHNOLOGIE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.575855

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2022 ماي   09 املؤرخ في 

للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

الطابق  الزرقطوني  شارع   46« من 

البيضاء  الدار   20000  - السادس 

القادرية  تجزئة   27« إج   املغرب» 

مكرر   56 رقم  شقة   ( الطابق 

البيضاء  الدار   20000  - ليساسفة 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 5554)8.

721I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

SIMANE VINCI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 A-Z CONSULTINGT ET
GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE
 DADES 45150، 45150،

BOUMALNE DADES maroc
SIMANE VINCI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي ايت 

سيدي علي بومالن دادس - 45550 
بومالن دادس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   54
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIMANE VINCI SARL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية.
ايت   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 45550  - سيدي علي بومالن دادس 

بومالن دادس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد االيوبي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد محمد االيوبي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  االيوبي  محمد  السيد 
دادس  بومالن  علي  ايت سيدي  حي 
تنغي3 45550 بومالن دادس املغرب.

عنوانه)ا)  االيوبي  محمد  السيد 
دادس  بومالن  علي  ايت سيدي  حي 
تنغي3 45550 بومالن دادس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  االيوبي  محمد  السيد 
دادس  بومالن  علي  ايت سيدي  حي 

تنغي3 45550 بومالن دادس املغرب
عنوانه)ا)  االيوبي  محمد  السيد 
دادس  بومالن  علي  ايت سيدي  حي 

تنغي3 45550 بومالن دادس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بتنغي3  االبتدائية 

2022 تحت رقم 98).
722I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE DRINK TO DRINK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
STE DRINK TO DRINK شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الحـــي 
الصنـاعـي رقـم: 50 سلــــوان 

النــاضــــور. - 62702 النـــاضـور 
املغـــــرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DRINK TO DRINK
تــاور   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عل   الشهيـــة  فـاتح  أو  الكحوليــات 

أســاس كحول نصـف بالجملـــة.
- نقــل البضـائـع عل  حســاب الغيـر 

بوزن أقـل من 5.) طـن.
باالستي3اد  يقــوم  الدي  التاوــر 

والتصديـــر.
الغذائية  املنتجـــات  توزيـــع   -

بنصـف الجملـــــة..
الحـــي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الصنـاعـي رقـم: 50 سلــــوان النــاضــــور. 

- 62702 النـــاضـور املغـــــرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : وــابــر  اطـــريشــا  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وــابــر  اطـــريشــا  السيد 
طـريـق   5 ضيعــة بـن عب د اللــه كلــم 
صفـــرو فـــاس. 0000) فــــــاس املغــــرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وــابــر  اطـــريشــا  السيد 
طـريـق   5 ضيعــة بـن عب د اللــه كلــم 
صفـــرو فـــاس. 0000) فــــــاس املغــــرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4206/22.

723I

AMH CONSEIL SARL-AU

PERFECT IMEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMH CONSEIL SARL-AU
 BD IBN TACHEFINE 3EME 276
 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC
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PERFECT IMEX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 

السفلي عين عطي ،زنقة عين عودة 
إقامة مسامح ،الدارالبيضاء - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.289775
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  05 غشت  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 PERFECT IMEX الوحيد  الشريك 
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
الطابق  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
،زنقة عين عودة  السفلي عين عطي 
 - ،الدارالبيضاء  مسامح  إقامة 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000

ل : عدم تحقيق اارباح املطلوبة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 
،زنقة عين عودة  السفلي عين عطي 
 - ،الدارالبيضاء  مسامح  إقامة 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فاطمة الزهراء مرت�سى 
و عنوانه)ا) شارع موالي ادريس ااول 
شقة   ( الطابق   ( السفراء  إقامة 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء   ((

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845759.
724I

كارفور بزنس

ويبرينك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كارفور بزنس

شارع محمد الخامس زنقة موريتانيا 

الطابق التاني، 52200، ارفود 

املغرب

وي30ينك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر ام 
اللعب كلميمة الرشيدية - 52250 

ام اللعب كلميمة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(659

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   07 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ  وي30ينك  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
اللعب  ام  قصر  اإلوتماعي  مقرها 
كلميمة الرشيدية - 52250 ام اللعب 
كلميمة املغرب نتيجة ل : ازمة مالية.

و حدد مقر التصفية ب قصر ام 
 52250  - الرشيدية  كلميمة  اللعب 

كلميمة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد يوبي و عنوانه)ا) 
الرشيدية  كلميمة  اللعب  ام  قصر 
املغرب  كلميمة  اللعب  ام   52250

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : قصر ام 

اللعب كلميمة الرشيدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 910/2022.

725I

STE TIB COMPT SARL AU

SOTRAVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وودة املغرب

SOTRAVER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 42 شارع 

الدرفوفي الشقة رقم 9 الطابق 

الثاني - 60000 وودة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   SOTRAVER

مقرها  وعنوان  درهم   200.000

اإلوتماعي 42 شارع الدرفوفي الشقة 
رقم 9 الطابق الثاني - 60000 وودة 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 42 شارع 

الدرفوفي الشقة رقم 9 الطابق الثاني 

- 60000 وودة املغرب. 

و عين:

عنوانه)ا)  و  بانا  اسية  السيد)ة) 

الرباط  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

وودة   60000  (4 رقم  معمورة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم )579.

726I

مكتب أمنزوي

 BRICO CENTRO
ACCESORIOS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب أمنزوي

شارع روسيا إقامة النيل بلوك »س» 
رقم 5 ، 90050، طنجة املغرب

 BRICO CENTRO ACCESORIOS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 55 شارع 

بروفانص »روزا 7 » الطابق اار�سي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

529655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BRICO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CENTRO ACCESORIOS

بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاقي3.

55 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

بروفانص »روزا 7 » الطابق اار�سي - 

90000 طنجة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : رشيد  أنضام  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  أنضام  السيد 

طنجة   90000 الكبي3ة  مغوغة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  أنضام  السيد 

مغوغة الكبي3ة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256449.

727I
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TH CONSULTING

CERTUM ASSURANCES
شركة املساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

CERTUM ASSURANCES شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 55 شارع 
باربان - )6900 ليون فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8556
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
و   CERTUM CONSEIL التسمية 
شارع ابراهيم   (04 الكائن بالعنوان 
الروداني اقامة الشفاء شقة رقم 50 
 20(90  - الطابق الخامس معاريف 
من  املسي3  و  املغرب  البيضاء  الدار 

طرف السيد)ة) لرو�سي طارق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846425.

728I

TH CONSULTING

CORAIL L’OCEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

CORAIL L’OCEAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي طريق 
سيدي بوزيد تجزئة الوردة رقم 44 - 

24005 الجديدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   (.500.000«

»500.000.) درهم» إج  »7.000.000 

مقاصة  إوراء   : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   05 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 59)29.

729I

TH CONSULTING

CORAIL L’OCEAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي3 نشاط الشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

CORAIL L’OCEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي طريق 

سيدي بوزيد تجزئة الوردة رقم 44 - 

24005 الجديدة املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تم تغيي3  05 أكتوبر  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »تاور» إج  »تجارة 

ومنتجات  النظافة  منتجات  وتوزيع 

التنظيف وااوهزة الطبية.».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   05 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 59)29.

730I

مكتب أخيار خديجة

 STE MOBARIK AJANEF ET
FILS

إعالن متعدد القرارات

مكتب أخيار خديجة

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 

طابق 4 رقم 7 تطوان ، 000)9، 

تطوان املغرب

 STE MOBARIK AJANEF ET FILS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

وبال االطلس زنقة الوئام اقامة 

وسيمة تطوان 000)9 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 54 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل    :2 قرار رقم بند 

مايلي: تغي3 اسم الشركة

الذي ينص عل    :( قرار رقم بند 

مايلي: تغي3 نشاط الشركة

الذي ينص عل    :4 قرار رقم بند 

مايلي: مقر الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :2 بند  رقم  بند 

من  الشركة  اسم  تغي3  مايلي:  عل  

اج    MOBARIK AJANEF ET FILS

MHSO SERVICE

الذي ينص عل    :4 بند رقم بند 

شارع  من  الشركة  مقر  تغي3  مايلي: 

اقامة  الوئام  زنقة  االطلس  وبال 

وسيمة اج  مقر شارع وبال االطلس 
طابق  وسيمة  اقامة  الوئام  زنقة 

االر�سي رقم 2 تطوان

الذي ينص عل    :( بند رقم بند 

الشركة-.مخ0زة  نشاط  تغي3  مايلي: 

اج   -سندويش-  حلويات-بتزرية 

وشراء  بيع-  لشركة  أخر   نشاطات 

الخدمات  ووميع  -توزيع  -كراء 

املتعلقة بالنشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   20 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم ))25.
731I

YOUNESS BENMOUSSA

 STE DOLORES PROMESAS 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،55400
 STE DOLORES PROMESAS 
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

السعادة رقم 594 سيدي عالل 
البحراوي - 55400 تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DOLORES PROMESAS SARL

.AU
االشعال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة أو البناء / است3اد و تصدير 

/ تجارة بالتقسيط والجملة للسلع.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
عالل  سيدي   594 رقم  السعادة 

البحراوي - 55400 تيفلت املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
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 5.000  : الزحتي  حادة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزحتي  حادة  السيدة 

سيدي عالل   594 حي السعادة رقم 

البحراوي 55400 تيفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزحتي  حادة  السيدة 

سيدي عالل   594 حي السعادة رقم 

البحراوي 55400 تيفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 525.

732I

مكتب أخيار خديجة

 STE MARTIL HIGH 
QUALITY FOOD
إعالن متعدد القرارات

مكتب أخيار خديجة

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 

طابق 4 رقم 7 تطوان ، 000)9، 

تطوان املغرب

 STE MARTIL HIGH QUALITY 

FOOD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

موالري رشيد مي3امار مرتيل - تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(555

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 56 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل    :( قرار رقم بند 

مايلي: اضافة نشاط اج  الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي ينص عل    :( بند رقم بند 

مثلجات  حلويات-  مخ0زة-  مايلي: 

-سندويش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   5( االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2092.

733I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

كايزا٠آسيا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE

 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA MAROC

كايزا٠آسيا شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 40 تجزئة 

عرصة الكبي3 شارع الجونيد إقامة 

دار اإليمان معاريف - 0000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.267259

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ  كايزا٠آسيا  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 

عرصة  تجزئة   40 اإلوتماعي  مقرها 

دار  إقامة  الجونيد  شارع  الكبي3 

الدار   0000  - معاريف  اإليمان 

لعدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

انجاز رقم معامالت ملدة سنتين.

و حدد مقر التصفية ب 40 تجزئة 

إقامة  الجونيد  شارع  الكبي3  عرصة 

الدار   0000  - معاريف  اإليمان  دار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الغمري  آسيا  السيد)ة) 

الكبي3  عرصة  تجزئة   40 عنوانه)ا) 

 50 شقة   4 الطابق  الجونيد  شارع 

0000 الدار البيضاء املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846569.
734I

STE TIB COMPT SARL AU

LUISIANA
إعالن متعدد القرارات

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وودة املغرب

LUISIANA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: 75 شارع 
محمد السادس - 60000 وودة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26((5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
بمقت�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ 
تم رفع راسمال   2022 اكتوبر   20 في 
 1.200.000,00 الشركة بمبلغ قدره 
درهم أي من 100.000,00 درهم اج  
1.300.000,00 درهم من خالل دمج 

اارباح املت3اكمة وغي3 املوزعة.
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  راسمال  خفض  ثم  مايلي: 
من  اي   1.060.000,00 قدره  بمبلغ 

1.300.000,00 اج  240.000,00
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
الشركة  هذه  في  الشريك  ساهم 

بمبلغ240.000 درهم
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
حدد رأس املال بمبلغ مئتان و اربعون 
الف درهم مقسمة إج  الفين و اربع 

مئة سهم بقيمة مائة درهم لكل منها 
السيد  الوحيد  للشريك  مخصصة 

رضوان هابي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5776.
735I

مكتب أمنزوي

INFRATEL أنفراتيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

مكتب أمنزوي
شارع روسيا إقامة النيل بلوك »س» 

رقم 5 ، 90050، طنجة املغرب
أنفراتيل INFRATEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

إنجلت3ا رقم 4)5 مكرر الطابق ااول 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59(77

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 59 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»شارع إنجلت3ا رقم 4)5 مكرر الطابق 
ااول رقم 2 - 90000 طنجة املغرب» 
تجزئة نروس شارع   2 »ال30انص  إج  
طنجة   90000  -  45 رقم  القرنفل 

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258855.
736I

STE HIMOS TRADING SARL 

 STE HIMOS TRADING SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوتماعي للشركة

STE HIMOS TRADING SARL
الشركة املحاسبة الك30  ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 
املروة الطابق االول رقم 57 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
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 STE HIMOS TRADING SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
العراق عمارة صفا و املروة طابق 

االول رقم 57 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.755(7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
املروة  و  صفا  عمارة  العراق  »شارع 
 90000 57 طنجة -  طابق االول رقم 
العراق  »شارع  إج   املغرب»  طنجة 
عمارة صفا و املروة طابق االول رقم 

58 طنجة - 90000 طنجة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259059.
737I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 TOMOOR
INTERNATIONAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 52 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب
 TOMOOR INTERNATIONAL

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 
)، زنقة أيت أورير الطابق 2 شارع 
موالي يوسف بوركون )غي3 مسجل 

في ص و ض ج) 20520 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(65965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  05 غشت  املؤرخ في 
 TOMOOR INTERNATIONAL

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

 40.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 
شارع   2 الطابق  أورير  أيت  زنقة   ،(

)غي3 مسجل  موالي يوسف بوركون 

في ص و ض ج) 20520 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة إليقاف نشاط الشركة.

و عين:

الشهابي  القاسم  أبو  السيد)ة) 

بلجيكا   5000 بلجيكا  عنوانه)ا)  و 

بلجيكا كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 ،( وفي رقم   2022 أكتوبر   55 بتاريخ 
زنقة أيت أورير الطابق 2 شارع موالي 

الدار   20520  - بوركون  يوسف 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 2)8456.

738I

STE HTCPRO SARL

ALPHA 2 S
إعالن متعدد القرارات

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

ALPHA 2 S »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: حي 
املسي3ة أمال 5 رقم 76 الطابق ااول 

ح ي م - 50000 الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.509587

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

- تغيي3 عنوان املقر االوتماعي

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تغيي3 البنود 6، 7

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
استقالة املسي3 وتعيين مسي3 وديد

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تحيين النظام ااسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
القصبة  تجزئة   : الشركة  عنوان 
عمارة ) شقة 6 حي واد الذهب تمارة

عل   ينص  الذي   :6 رقم  بند 
السيد   - الحصص:  تفويت  مايلي: 
حصة   (00 يفوت  البوزيدي  عزيز 
و  حميد  ادري�سي  حفطي  السيد  اج  
يفوت  زهي3  ادري�سي  حفطي  السيد 
200 حصة اج  السيد حفطي ادري�سي 

حميد 
عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 
السيد  وديد  مسي3  تعيين  مايلي: 
حفطي ادري�سي زهي3 ملدة غي3 محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0542)5.
739I

STE TIB COMPT SARL AU

CHAMATRAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وودة املغرب
CHAMATRAP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع عالل 
الفا�سي تجزئة بوترفاس زنفة ب55 

رقم 24 - 60000 وودة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   CHAMATRAP
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
اإلوتماعي شارع عالل الفا�سي تجزئة 
بوترفاس زنفة ب55 رقم 24 - 60000 
وودة املغرب نتيجة ل : توقف نشاط 

الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الفا�سي تجزئة بوترفاس زنفة  عالل 
ب55 رقم 24 - 60000 ةودة املغرب. 

و عين:
و  طلحاوي  خالد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع عالل الفا�سي تجزئة 
بوترفاس زنفة ب55 رقم 58 60000 

وودة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5794.
740I

CONSEILS EVERNAGE

A.R LEVEL UP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

A.R LEVEL UP شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
رياض كاردن 55 شارع محمد 

السادس شقة رقم 57 - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(06(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A.R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEVEL UP

: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 

تشييد متنوعة.

استي3اد و تصدير..

اقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
محمد  شارع   55 كاردن  رياض 

 40000  -  57 رقم  شقة  السادس 

مراكش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : عاشور  ر�سى  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ر�سى عاشور عنوانه)ا) 48 

ويوبي   57540 غامبيتا  شارع فورت 

فرنسا 57540 ويوبي فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد ر�سى عاشور عنوانه)ا) 48 

ويوبي   57540 غامبيتا  شارع فورت 

فرنسا 57540 ويوبي فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )8)545.

741I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 DHARMA CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 52 فلوريدا العليا 

سيدي معروف ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب

 DHARMA CONSULTING SARL

AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 55، 

شارع الزرقطوني، الطابق 5، فضاء 

الزرقطوني - 28850 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.425(99

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 DHARMA الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   CONSULTING SARL AU

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

شارع   ،55 رقم  اإلوتماعي  مقرها 

فضاء   ،5 الطابق  الزرقطوني، 

الدار البيضاء   28850  - الزرقطوني 

نشاط  وقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

 ،55 و حدد مقر التصفية ب رقم 

فضاء   ،5 الطابق  شارع الزرقطوني، 

الدار البيضاء   28850  - الزرقطوني 

املغرب. 

و عين:

و  زهر  بنجلون  سمية  السيد)ة) 

حي  املنارة،  زنقة   ،9 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   20250 الهنا 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 55، 

فضاء   ،5 الطابق  شارع الزرقطوني، 

الزرقطوني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 5)8456.

742I

STE FIDARAIL

اوغيونطال بيرو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDARAIL
 Rue Ibn Rochd Imm Baraka
 Appt Nr 2 ، 60000، OUJDA

MAROC
اوغيونطال بي3و شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

بنمو�سى رقم )) طريق سيدي يحيى 
- 60000 وودة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7575

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2025 أبريل 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اوغيونطال بي3و.
غرض الشركة بإيجاز : بيع اللوازم 

املدرسية.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
)) طريق سيدي يحيى  بنمو�سى رقم 

- 60000 وودة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : القادر  عبد  الخمار  السيدة 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
 : القادر  عبد  الخمار  السيدة 

5000 بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  الخمار  السيدة 

عنوانه)ا) تازة حي الوحدة زنفة م 25 
رقم 57 وودة 60000 وودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

القادر  عبد  الخمار  السيد 

عنوانه)ا) تازة حي الوحدة زنفة م 25 
رقم 57 وودة 60000 وودة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2025 تحت رقم 5559.

743I

CAC PARTNERS

ESSOR PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAC PARTNERS

 45Lotissement Guynemer Bd

 Al Abtal Casablanca-Maroc

 45Lotissement Guynemer Bd

 Al Abtal Casablanca-Maroc،

MAROC 20000، الدار البيضاء

ESSOR PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : ) زنقة 

آيت آورير شارع موالي يوسف - 

28800 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.490857

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  29 غشت  املؤرخ في 

ذات  شركة   ESSOR PARTNERS

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   50.000
شارع  آورير  آيت  زنقة   ( اإلوتماعي 

موالي يوسف - 28800 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:

و  ادريس  بن  يسر   السيد)ة) 

05 شارع حمان الفطواكي  عنوانه)ا) 

24000 الجديدة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   ( وفي   2022 غشت   29 بتاريخ 
 - يوسف  موالي  شارع  آورير  آيت 

28800 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840447.
744I

fidlix sarlau

 ABL KHACH
CONSTRUCTION SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidlix sarlau
شارع عمر بن عبد العزيز ابراج دبي 
بلوك E مكتب رقم ) العرائش ، 

92000، العرائش املغرب
 ABL KHACH CONSTRUCTION

SARLAU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
شعبان 5 رقم 587 العرائش - 

92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7209
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 KHACH CONSTRUCTION

.SARLAU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - العرائش   587 رقم   5 شعبان 

92000 العرائش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

السيدة نجاة بنور : 5.000 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنور  نجاة  السيدة 
 92000  587 رقم   5 تجزئة شعبان 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بنور  نجاة  السيدة 
 92000  587 رقم   5 تجزئة شعبان 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 5579.
745I

CRA CONSEIL

 SOCIETE SUPERMARCHE
MAHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CRA CONSEIL
29, شارع محمد السادس عمارة 

ف5 رقم 52 ، 20500، الدار 
البيضاء املغرب

 SOCIETE SUPERMARCHE
MAHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : 466 

تجزئة الليمون ليساسفة - 20590 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.554(67
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 
 SOCIETE SUPERMARCHE حل 
املسؤولية  ذات  شركة   MAHA
 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 466 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
 20590  - الليمون ليساسفة  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة اللتوقف 

عن العمل.

و عين:

و  بنسعيد  إيمان  السيد)ة) 
الليمون  تجزئة  ا7))  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20590 ليساسفة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 466  : وفي   2022 شتن30   (0 بتاريخ 

 20590  - الليمون ليساسفة  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845656.

746I

NJ BUSINESS

 STE TECHENIQUE TENTE
ET ABRIS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 59 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 

0000)، فاس املغرب

 STE TECHENIQUE TENTE ET

ABRIS شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الدكان 

املستخرج من سفلي الدار الكائنة 

بالرقم 6 زنقة 2 العريصة ظهر 

الخميس فاس - 0000) فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHENIQUE TENTE ET ABRIS
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة.
الدكان   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الكائنة  الدار  سفلي  من  املستخرج 
ظهر  العريصة   2 زنقة   6 بالرقم 
الخميس فاس - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : محفوظ  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد محفوظ عنوانه)ا) 
رقم 54 عمارة االحباس سيدي بونافع 

حي املرينيين 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد محفوظ عنوانه)ا) 
رقم 54 عمارة االحباس سيدي بونافع 

حي املرينيين 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4699.

747I

LE LEGALISTE

 MALOUANE Auditors &
Advisors

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC
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 MALOUANE Auditors &

Advisors شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 2)) شارع 

إبراهيم الروداني، الطابق 5 ، شقة 

25 ، إقامة، املعاريف - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.498(95

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 MALOUANE ذات الشريك الوحيد

مبلغ   Auditors & Advisors

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

2)) شارع إبراهيم  مقرها اإلوتماعي 

 ،  25 شقة   ،  5 الطابق  الروداني، 

الدار   20000  - املعاريف  إقامة، 

البيضاء املغرب نتيجة ل : قلة فرص 

البيع.

 ((2 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 ،  5 الطابق  شارع إبراهيم الروداني، 

 - املعاريف  إقامة ريحان،   ،  25 شقة 

20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) صارة ملوان و عنوانه)ا) 

- - - - كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 ((2  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 5 الطابق  الروداني،  إبراهيم  شارع 

املعاريف الدار  إقامة،   ،  25 شقة   ،

البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845826.

748I

SAMIR FIDUCIAIRE

TM AUTO PRESTIGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
TM AUTO PRESTIGE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
2، في رقم 0)5/س، ونان مكناس 

02،مكناس - 50000 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5((97
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 TM AUTO الوحيد  الشريك  ذات 
 500.000 PRESTIGE مبلغ رأسمالها 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
محل رقم 2، في رقم 0)5/س، ونان 
مكناس 02،مكناس - 50000 مكناس 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب محل رقم 
ونان مكناس  0)5/س،  في رقم   ،2
02،مكناس - 50000 مكناس املغرب. 

و عين:
و  مسعودي  طارق  السيد)ة) 
 ،0( 0)5/س،شقة  رقم  عنوانه)ا) 
02،مكناس  مكناس  ونان  إقامة 
)ة)  50000 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5540.

749I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE BICOMA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 STE BICOMA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
السفلي، رقم525، زنقة مليلية، حي 
الرياض، ويسالن - 50080 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

576(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BICOMA IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
حي  زنقة مليلية،  رقم525،  السفلي، 
مكناس   50080  - ويسالن  الرياض، 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
250 حصة   : السيد بالل خومان 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد حسن خومان : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : خومان  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بالل خومان عنوانه)ا) رقم 
22، درب57، زنقة سبتة، حي الرياض 

ويسالن 50080 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  خومان  حسن  السيد 
حي  سبتة،  زنقة  درب57،   ،22 رقم 
مكناس   50080 ويسالن  الرياض 

املغرب.
السيدة شيماء خومان عنوانه)ا) 
حي  سبتة،  زنقة  درب57،   ،22 رقم 
مكناس   50080 ويسالن  الرياض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  خومان  حسن  السيد 
حي  سبتة،  زنقة  درب57،   ،22 رقم 
مكناس   50080 ويسالن  الرياض 

املغرب
السيد بالل خومان عنوانه)ا) رقم 
22، درب57، زنقة سبتة، حي الرياض 

ويسالن 50080 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4556.

750I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE LOYASSMEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

STE LOYASSMEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
السفلي، شارع املسي3ة،رقم 52، درب 

8، حي القدس، ويسالن - 50080 
مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48205

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
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ممو  حسن  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اوتماعية من أصل 600 
)ة) حميد ممو  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 05 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4557.

751I

FLASH ECONOMIE

 AL INBIAAT pour le
SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AL INBIAAT pour le SOUTIEN
SCOLAIRE PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

الورود شطر 2 تجزئة 2)2 الطابق 5 
رقم 5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(5987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INBIAAT pour le SOUTIEN

.SCOLAIRE PRIVE
دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدرسة الخاصة.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الورود شطر 2 تجزئة 2)2 الطابق 5 

رقم 5 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 60.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتاجي:

 (00  : أنوار  التهامي  ابن  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

حصة   (00  : السيدة اركاز رحمة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابن التهامي أنوار عنوانه)ا) 
 90000  24 رقم   7 حي م30وكة زنقة 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  رحمة  اركاز  السيدة 
 26 رقم  ااطلس  عمارة   5 الزموري 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد ابن التهامي أنوار عنوانه)ا) 
 90000  24 رقم   7 حي م30وكة زنقة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259220.

752I

FLASH ECONOMIE

NICE ISLANDE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 NICE ISLANDE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
غيثة شارع ن كاليفورني - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45022(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  20 شتن30  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

شعبان محمد كمسي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842284.
753I

FLASH ECONOMIE

RAHINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RAHINVEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق2 الشقة رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562(5(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAHINVEST
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحمامات العامة واالستحمام.
46 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
 -  6 الشقة رقم  الزرقطوني الطابق2 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد ادريس الرحموني االدري�سي 
درهم   500 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
الرحموني  اسماعيل  السيد 
 500 بقيمة  حصة   500  : االدري�سي 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس الرحموني االدري�سي 

عنوانه)ا) تجزئة رياض الحاج التهامي 

بوسكورة  املدينة الخضراء   22 فيال 

20000 الدار البيضاء املغرب.

الرحموني  اسماعيل  السيد 

بوسكورة كولف  االدري�سي عنوانه)ا) 

الخضراء  املدينة   286 فيال  سيتي 

البيضاء  الدار   20000 بوسكورة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد ادريس الرحموني االدري�سي 

عنوانه)ا) تجزئة رياض الحاج التهامي 

بوسكورة  املدينة الخضراء   22 فيال 

20000 الدار البيضاء املغرب

الرحموني  اسماعيل  السيد 

بوسكورة كولف  االدري�سي عنوانه)ا) 

الخضراء  املدينة   286 فيال  سيتي 

البيضاء  الدار   20000 بوسكورة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846455.

754I

FLASH ECONOMIE

ISRA SPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ISRA SPORT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 

557 ب مسي3ة 2 - 40000 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 527295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISRA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SPORT

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالعب  وتسوية  تركيب  التطوير؛ 

الرياضية.

تاوي3 وتركيب االوهزة الرياضية

بيع وميع اللوازم الرياضية.

عنوان املقر االوتماعي : محل رقم 

مراكش   40000  -  2 ب مسي3ة   557

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : بوصرحان  فريد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فريد بوصرحان عنوانه)ا) 

 40000  529 رقم  صوكوما  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد فريد بوصرحان عنوانه)ا) 

 40000  529 رقم  صوكوما  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   52 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 7670)5.

755I

FLASH ECONOMIE

BECOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BECOLD
 شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها اإلوتماعي اقامة شهرزاد 
2عمارة 82 الطابق التاني الشقة 

رقم 4 النخيل - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55786(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BECOLD
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الت30يد:  الدولية الوطنية في معدات 
العازلة  اابواب   ، الت30يد  غرف 

للحرارة ، ملحقات الت3كيب
اقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
التاني  الطابق   82 2عمارة  شهرزاد 
الشقة رقم 4 النخيل - الدار البيضاء
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 500.000 :مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي
500 حصة   : السيد يونس كنوي 

بقيمة 500 درهم للحصة
 500  : الشوافي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء
السيد يونس كنوي عنوانه تجزئة 
البدر ع 7 رقم 56 ط ) سيدي حجاج 
واد حصار تيط مليل - الدار البيضاء

عنوانه  الشوافي  يونس  السيد 
56 رقم  8 عمارة  اقامة الوفاق م س 

5 ع س - الدار البيضاء 
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة

السيد يونس كنوي عنوانه تجزئة 

البدر ع 7 رقم 56 ط ) سيدي حجاج 

واد حصار تيط مليل الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 2990)

756I

BOUKHRIS &ASSOCIES

CEOS TECHNOLOGY

شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

CEOS TECHNOLOGY

شركة مساهمة بمجلس إدارة

رأسمالها محدد في 55.252.400 

درهم

مقرها االوتماعي: مركب الحبوس، 

50 شارع الجيش امللكي، زاوية زنقة 

الشاوية ومحمد كمال، الطابق 

الخامس الشقة C الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء 

عدد: 487265

 IF n° 48540401 – ICE n°

00270(840000072

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

شتن30   28 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2022 تقرر ما يلي: 

الشركة  رأسمال  في  الرفع   •

نقدية  حصص  تقديم  طريق  عن 

درهم مع اصدار   (.268.400 بمبلغ 

2.684) سهم بقيمة اسمية محددة 

في 500 درهم لكل واحد مرفوع بعالوة 

اصدار محددة في مبلغ 358,95 درهم 

لكل سهم.

6 و7 من  • تغيي3 املشروط للبنود 

النظام االسا�سي للشركة.

للنظام  مشروط  اعتمادا   •

ااسا�سي الجديد للشركة.

االدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 

تقرر   2022 نون30   07 املنعقد بتاريخ 

ما يلي: 

• معاينة اإلنجاز النهائي للرفع من 

 (.268.400 بمبلغ  الشركة  رأسمال 

 55.984.000 درهم لرفعه من مبلغ 

درهم إج  55.252.400 درهم. 

6 و7 من  • تغيي3 املشروط للبنود 

النظام االسا�سي للشركة.

للنظام  مشروط  اعتمادا   •

ااسا�سي الجديد للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لد   التجاري 

 846247 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بتاريخ 55 نون30 2022. 

ملخص قصد النشر 

757I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE LOYASSMEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

STE LOYASSMEK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 

السفلي، رقم 52، درب 8، شارع 

املسي3ة حي القدس، ويسالن - 

50080 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48205

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   2.400.000«

 2.500.000« إج   درهم»   500.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4557.

758I
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STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE LOYASSMEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

ذات  شركة   STE LOYASSMEK

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 

ويسالن  رياض   ،56E السفلي،رقم 

5،ويسالن - 50080 مكناس املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48205

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

رياض   ،56E السفلي،رقم  »الطابق 

ويسالن 5،ويسالن - 50080 مكناس 

رقم  السفلي،  »الطابق  إج   املغرب» 

حي  املسي3ة،  شارع   ،8 درب   ،52

مكناس   50080  - ويسالن  القدس، 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4557.

759I

FLASH ECONOMIE

IDI PRO
إعالن متعدد القرارات

 شركة ادي برو

 رقم السجل التجاري: 0425)4 

رقم التعريف: 4454090)

 وفًقا للجمع العام الغي3 عادي بتاريخ 

2025/09/55 تم ما يلي:

ـ بيع ااسهم 

تبيع  يوسر   الزهراوي  السيدة 

500 سهم بقيمة 500 درهم لكل منها 

مملوكة لها في شركة ادي برو إج    ،

السيد إبراهيم ادمنصور.

يبيع  اسماعيل  سويري  السيد 
500 سهم بقيمة 500 درهم لكل منها 
إج   له في شركة ادي برو  مملوكة   ،

السيد إبراهيم ادمانصور.ـ
ـ تغيي3 الشكل القانوني

قررا لجمع العام الغي3 عادي تغيي3 
ـم  الشكل القانوني للشركة من شـ م 

اج  ش م م ذات شريك وحيد.
إ ستقالة املسي3ة وتعيين مسي3  ـ 

وديد
الحظ الجمع العام ووافق عل  ما 

يلي
الزهراوي  السيدة  استقالة 
 DA الوطنية  البطاقة  رقم  يوسر  

80406
وتعيين السيد إبراهيم ادمنصور 

رقم البطاقة الوطنية 
JB159005

بصفته املسي3 الوحيد لشركة ادي 
برو لفت3ة غي3 محدودة

ـ زيادة رأس املال الشركة 
العادي  الغي3  العام  الجمع  قرر 
 400.000.00 زيادة رأس املال بمبلغ 
ليصبح  )أربعمائة ألف درهم)  درهم 
ألف  )مائة  درهم   500.000.00 من 
درهم   500.000.00 إج   درهم) 
بإحداث  درهم)  ألف  )خمسمائة 
آالف  )أربعة  وديدة  أسهم   4000
واإلفراج  فيها  االكتتاب  يتم  سهم) 
بالتعويض مع مطالبات سائلة  عنها 

ومستحقة الدفع عل  الشركة.
بمبلغ  املحدد  املال  رأس 

500.000.00 درهم.
ـ تحيين النظام ااسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022ـ04ـ25 تحت رقم 822427
760I

Westfield sarl

AESTHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Westfield sarl
 rue tamesna Longchamps,20

 Casablanca ، 20200،

casablanca maroc

AESTHE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 20 شارع 

تامسنا حي الهنا لونج شامب الدار 

البيضاء - 20200 كازابالنكا اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559849

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن30 

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AESTHE

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب  في  التجميل  مراكز  وتشغيل 

والخارج.

20 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

الدار  لونج شامب  الهنا  تامسنا حي 

كازابالنكا اململكة   20200  - البيضاء 

املغربية.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : الطالعي  إيمان  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 SEAFONE MARITIME • الشركة

 COMMUNICATIONS LIMITED

درهم   500 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة إيمان الطالعي عنوانه)ا) 

بيلفيدير الدار   57 شارع ليل أبت   5

اململكة  كازابالنكا   20000 البيضاء 

املغربية.

 SEAFONE MARITIME • الشركة
 COMMUNICATIONS LIMITED
 Leontiou Machaira, 58, (عنوانه)ا
 3025 Limassol, République de
ومهورية   Chypre 0000 Limassol

ق30ص.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة إيمان الطالعي عنوانه)ا) 
بيلفيدير الدار   57 شارع ليل أبت   5
اململكة  كازابالنكا   20000 البيضاء 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
761I

امغار عبد الغافور

IELAN PROMARKETING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
5 الطابق االول تطوان ، 000)9، 

تطوان املغرب
IELAN PROMARKETING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 79 شارع 
محمد درة الطابق الثاني - 000)9 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(975

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) محمد الهرو�سي 
 (( أصل  من  اوتماعية  حصة   ((
مجيد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الهرو�سي بتاريخ 52 أكتوبر 2022.
الهرو�سي  زهي3  )ة)  السيد  تفويت 
 (( أصل  من  اوتماعية  حصة   ((
مجيد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الهرو�سي بتاريخ 52 أكتوبر 2022.
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الخملي�سي  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   (4 منصف 
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (4 أصل 
أكتوبر   52 بتاريخ  الهرو�سي  مجيد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   55 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2260.
762I

secaf conseil

 société d›expertise
comptable d›audit

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

secaf conseil
25، ساحة أبوبكر الصديق شقة 
رقم 8 أكدال الرباط ، 50090، 

الرباط املغرب
 société d›expertise comptable

d›audit شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 25،ساحة 
أبوبكر الصديق شقة رقم 8 أكدال - 

50090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56((45
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   54
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.d’expertise comptable d’audit
 société  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.d’expertise comptable d’audit
عنوان املقر االوتماعي : 25،ساحة 
أبوبكر الصديق شقة رقم 8 أكدال - 

50090 الرباط املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف الزرواجي عنوانه)ا) 
عمارة 55 شقة رقم 27 إقامة الرمال 
حي  السادس  محمد  شارع  الذهبية 
إبن رشد تمارة 52000 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد يوسف الزرواجي عنوانه)ا) 
عمارة 55 شقة رقم 27 إقامة الرمال 
حي  السادس  محمد  شارع  الذهبية 

إبن رشد تمارة 52000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   54 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 7546.

763I

comptasultlta sarl

ميراكل بات
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
26202، الدروة املغرب

مي3اكل بات شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
ماووريل مدخل رقم 5 مكتب رقم 
4 الطابق 5 الدروة - 26202 الدروة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: مي3اكل  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

بات.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
مكتب رقم   5 ماووريل مدخل رقم 
26202 الدروة   - 5 الدروة  4 الطابق 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد بوشعيب السايح 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشعيب السايح عنوانه)ا) 
شقة   5 عمارة   (7 زنقة   2 الساملية 
البيضاء  الدار   2045( البيضاء   8

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد بوشعيب السايح عنوانه)ا) 
الساملية 2 الزنقة 7) عمارة 5 الشقة 
البيضاء  الدار   2045( البيضاء   8

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  ب30شيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
764I

FADIFISC

TIK VITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

TIK VITE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 55 
شارع موالي اسماعيل حي انور 

سوس - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VITE

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل اأالموال

.(NEGOCE( معامالت تجارية
رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
انور  شارع موالي اسماعيل حي   55

سوس - 80000 اكادير املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : تال  ايت  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تال عنوانه)ا)  ايت  السيد رشيد 

 ( عمارة   28 مج   2 الشرف  تجزئة 

شقة 7 االلفة 20220 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

تال عنوانه)ا)  ايت  السيد رشيد 

 ( عمارة   28 مج   2 الشرف  تجزئة 

شقة 7 االلفة 20220 الدار البيضاء 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559288.
765I

INTER WORLD TRANS

SPACE BABY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SPACE BABY
2 يعقوب املنصور طابق التاني رقم 

) ، 90000، طنجة املغرب
SPACE BABY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املنظر 
الجميل شارع 75 رقم 9 الطابق 

االول - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(099(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPACE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BABY
غرض الشركة بإيجاز : الخياطة و 

صناعة املالبس.
املنظر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الجميل شارع 75 رقم 9 الطابق االول 

- 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الفقيه  بن  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مريم بن الفقيه عنوانه)ا) 

 5(( رقم  سعيد  عمارة   2 الزموري 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيدة مريم بن الفقيه عنوانه)ا) 

 5(( رقم  سعيد  عمارة   2 الزموري 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   04 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258000.

766I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 MAAMOURA LANGUAGE

CENTRE PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE

 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

 MAAMOURA LANGUAGE

CENTRE PRIVE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

املسي3ة الخضراء طريق عين السبع 
رقم 409 حي معمورة - 54000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAAMOURA LANGUAGE

.CENTRE PRIVE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
التكوين املستمر

مقاول نقل االشخاص.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
السبع  طريق عين  الخضراء  املسي3ة 
 54000  - معمورة  حي   409 رقم 

القنيطرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الرحيم فتيحي : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد عبد الرحيم فتيحي : 5000 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
فتيحي  الرحيم  عبد  السيد 
حي   48 رقم   56 زنقة  عنوانه)ا) 

املعمورة 54000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
فتيحي  الرحيم  عبد  السيد 
حي   48 رقم   56 زنقة  عنوانه)ا) 

املعمورة 54000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 295)9.
767I

MAGIC CONSEIL

RAHAL AND OSCAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 RAHAL AND OSCAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها االوتماعي 507 

زنقة البكري طابق 5 رقم 66 الدار 
البيضاء املغرب 

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.459749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 RAHAL AND الوحيد  الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ   OSCAR

 507 درهم وعنوان مقرها االوتماعي 
الدار   66 رقم   5 زنقة البكري طابق 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 507 زنقة 

البكري طابق 5 رقم 66 الدار البيضاء 

املغرب

و عين:

عنوانه  و  رحال  كنيعة  السيد)ة 
 66 رقم   5 البكري طابق  زنقة   507

)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845768.

768I

FIDUCIAIRE MOLIFID

RMH AGRI
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

RMH AGRI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 4 

زنقة واد زيز الطابق الثالث الشقة 

رقم 7 اكدال - 50090 الرباط 

املغرب.»إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.527979

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )5 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تغيي3 النشاط التجاري للشركة الدي 
االستغالل الفالحي؛   - سيصبح هو: 
التجارية,  العمليات  وميع  عموما  و 
غي3  أو  العقارية,  املالية,  الصناعية, 
مباشرة  قه  عال  لها  التي  العقارية 
بااهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 
أهداف الشركة, و كذلك كل مساهمة 
مباشرة أو غي3 مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مماثلة
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل   :
محمد  شارع  الجديد:  العنوان  إج  
الطابق  الخامس اقامة االندلس ب 
 - العرائش   54 رقم  املكتب  االول 
 MOLIFID شركة  لد   املوطنة 

 DOMICILIATION
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تعديل املادتين ))) و )5) من النظام 

ااسا�سي
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
صياغة قانون اسا�سي وديد للشركة 

و املصادقة عليه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
االستغالل   -  : غرض الشركة بإيجاز 
العمليات  وميع  عموما  و  الفالحي؛ 
التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 
أو غي3 العقارية التي لها عال قه مباشرة 
بااهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 
أهداف الشركة, و كذلك كل مساهمة 
مباشرة أو غي3 مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مماثلة
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
عنوان املقر االوتماعي : شارع محمد 
الطابق  الخامس اقامة االندلس ب 
 - العرائش   54 رقم  املكتب  االول 
 MOLIFID شركة  لد   املوطنة 

 DOMICILIATION

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   0( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 7729.
769I

bemultico بيمولتيكو

EVOLUTION AGRI SAISS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 506 شقة رقم 05 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

EVOLUTION AGRI SAISS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 

السفلي عين الشكاك طريق الحاوب 
- 5052) عين الشكاك املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVOLUTION AGRI SAISS
تاور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املبيدات الحشرية و صحة النباتات
التفاوض

االست3اد و التصدير.
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
السفلي عين الشكاك طريق الحاوب 

- 5052) عين الشكاك املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : السويري  العزيز  عبد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السويري  العزيز  عبد  السيد 
اوفوس  اربيت  قصر  عنوانه)ا) 

الراشدية )5205 اوفوس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
اسماعيل  خلفوي  السيد 
 5265 رقم   ( تجزئة املنزه  عنوانه)ا) 
بوفكران   50(00 مكناس  بوفكران 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 56).
770I

GHAZIR COMPTA PRO

 LOFT GARDEN SARL AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 004151 3E ETAGE
 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ** LOFT GARDEN **SARL AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب 

رقم 5 ، الطابق ااول ، املسار ، رقم 
28) طريق أسفي مراكش. مراكش 

40000 مراكش. املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29589

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   58 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»990.000.) درهم» أي من »50.000 
عن  درهم»   4.000.000« إج   درهم» 

إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545484.

771I

GHAZIR COMPTA PRO

 LOFT GARDEN ** SARL AU 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 004151 3E ETAGE

 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ** LOFT GARDEN ** SARL AU 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب 

رقم 5 ، الطابق ااول ، املسار ، رقم 

28) طريق أسفي مراكش. مراكش 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29589

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2022 أكتوبر   59 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

القادر  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

20.000 حصة اوتماعية من  بنعمر 

حصة لفائدة السيد   40.000 أصل 

 59 بتاريخ  زواوي  حكيم  محمد  )ة) 

أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545485.

772I
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TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ANDALOUCIA INGE ET

DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE ANDALOUCIA INGE ET

DESIGN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي هكو 

زنقة ت26 رقم 27 وودة - 60000 

وودة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2880(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

 STE ANDALOUCIA INGE حل 

شركة ذات املسؤولية   ET DESIGN

 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - وودة   27 رقم  حي هكو زنقة ت26 

لعدم  نتيجة  املغرب  وودة   60000

تحقيق الهدف االوتماعي للشركة.

و عين:

و  سبح  بن  ادريس  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي هكو زنقة ت26 رقم 27 

وودة 60000 وودة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ )0 أكتوبر 2022 وفي حي هكو 

 60000  - وودة   27 رقم  زنقة ت26 

وودة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5768.

773I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

- ITKAN SUD إتقان الجنوب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 5527
، 85000، TIZNIT MAROC

إتقان الجنوب ITKAN SUD - شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 45 
تجزئة إد العليم وماعة بونعمان 
قيادة اوالد ورار - 85402 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(75
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إتقان   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.- ITKAN SUD الجنوب
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء، إنعاش عقاري، ايراد وتصدير.

 45 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
بونعمان  وماعة  العليم  إد  تجزئة 
تيزنيت   85402  - ورار  اوالد  قيادة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد الهميش الحسين 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الهميش الحسين عنوانه)ا) 
رقم 48 تجزئة الفالح 85000 تيزنيت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد الهميش الحسين عنوانه)ا) 
رقم 48 تجزئة الفالح 85000 تيزنيت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 349/2022.

774I

امغار عبد الغافور

BALAMOUR NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
5 الطابق االول تطوان ، 000)9، 

تطوان املغرب
BALAMOUR NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
موالي الحسن بن املهدي قرب 
محطة شال رقم 52 - 000)9 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(244(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALAMOUR NEGOCE
استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وميع املواد االولية.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
موالي الحسن بن املهدي قرب محطة 
شال رقم 52 - 000)9 تطوان املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : ال0زطاطي  الحكيم  عبد  السيد 

50 حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

50 حصة   : السيد طارق ادريويل 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ال0زطاطي  الحكيم  عبد  السيد 

الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
عمارة القاهرة ط 05 رقم 55 تطوان 

000)9 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  ادريويل  طارق  السيد 
الوحدة  مدينة  ه  بلوك   57 رقم 

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

ال0زطاطي  الحكيم  عبد  السيد 

الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
عمارة القاهرة ط 05 رقم 55 تطوان 

000)9 تطوان املغرب 

عنوانه)ا)  ادريويل  طارق  السيد 
الوحدة  مدينة  ه  بلوك   57 رقم 

العيون 70000 العيون املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2257.

775I

EDI COMPTA

LAKCHABT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EDI COMPTA

 AV ARABIE SAUDITE VN FES 54

، 30000، FES MAROC

LAKCHABT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

عشلوج النجيل بوملان - 002)) 

بوملان املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   27

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAKCHABT

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.

دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 ((002  - بوملان  النجيل  عشلوج 

بوملان املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : محمد  باووديد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد باووديد محمد عنوانه)ا) 

 ((002 دوار عشلوج النجيل بوملان 

بوملان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد باووديد محمد عنوانه)ا) 

 ((002 دوار عشلوج النجيل بوملان 

بوملان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   06 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 73/2022.

776I

SOCIETE ATTAARIK & CO

SOCIETE ATTAARIK 
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE ATTAARIK & CO
بنيس»،  »مصحة  تطوان  طريق 
الطابق اار�سي، املكتب رقم 5، وهة 

اليسار ، 90000، طنجة املغرب
»شركة   SOCIETE ATTAARIK  

ذات املسؤولية املحدودة»
طريق  االوتماعي:  وعنوان مقرها 
الطابق  بنيس»،  مصحة   « تطوان 
5، وهة اليسار  اار�سي، املكتب رقم 

- 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.557675

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
السيد  بوفاة  والتصريح  االعالم 
 ،27-08-2021 بتاريخ  بنيس  سعيد 
مع إعالن استمرار الشركة مع شريكه 
السيد إسماعيل بنيس، وورثة املتوف  
السيد سعيد بنيس الواردة أسماؤهم 
 : وهم  والفريضة،  اإلراثة  عقد  في 
صفريوي،  سعيدة  السيدة  أرملته 
بنيس،  نور  السيدة  الثالثة  وبناته 
السيدة هد  بنيس والسيدة فاطمة 
الزهراء بنيس، وابنه السيد إسماعيل 
أي  بعدم ووود  التصريح  بنيس مع 
وصية شرعية للمتوف  السيد سعيد 

بنيس.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
إراثة وميع الحصص اململوكة سلفا 
من طرف املتوف  السيد سعيد بنيس 
5.250 حصة اوتماعية  واملتمثلة في 
للحصة  درهم   5.000 فئة  من 
أرملته   : ورثته  قبل  من  الواحدة، 
 559( صفريوي  سعيدة  السيدة 
نور  السيدة  الثالثة  وبناته  حصة)، 
هد   السيدة  حصة)،   258( بنيس 
بنيس )258 حصة) والسيدة فاطمة 
وابنه  حصة)،   258( بنيس  الزهراء 
السيد إسماعيل بنيس )7)4 حصة). 

عل   ينص  الذي   :( رقم  قرار 
تجديد ثقة تسيي3 الشركة في  مايلي: 
بصفتها  صفريوي،  سعيدة  السيدة 
وذلك  للشركة،  الوحيدة  املسي3ة 
في  الشركة  تلزم  محدودة.  غي3  ملدة 
املشت3ك  بالتوقيع  معامالتها  وميع 
بين املسي3ة الوحيدة السيدة سعيدة 
صفريوي والشريك السيد إسماعيل 

بنيس. 
عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
مجموع  ليشمل  للشركة  ااسا�سي 

التغيي3ات الجديدة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :0 رقم  بند 
تحيين وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

ااسا�سي بالكامل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259490.
777I

ديوان االستاذة رقية طويل

شركة كريبات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوان االستاذة رقية طويل
شارع االمي3 موالي عبد هللا إقامة 

أنس ماووريل عمارة B شقة رقم 40 
الطابق الخامس ، 40000، مراكش 

املغرب
شركة كريبات شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي مراكش 
سيدي يوسف زهور 5 عين إيطي 
رقم 5)) 40000 مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56507
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك محمد االزرق و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل   حصصه 

 2020 شتن30   0( في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ااتي :

 ، االزرق  الجليل  عبد  السيد)ة) 
))2 حصة.

 2((  ، االزرق  ومال  السيد)ة) 
حصة.

 500  ، السعدية وردة  السيد)ة) 
حصة.

 557  ، االزرق  بشر   السيد)ة) 
حصة.

السيد)ة) فاطمة الزهراء االزرق ، 
557 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 52278.

778I

Ficomek

 EL MAMOUNIA
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Ficomek
 MEKNES ، 50040، MEKNES

املغرب
 EL MAMOUNIA TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : 

اقامةاملمونية 2 شقةرقم 0) شارع 
وزان م ج - 50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(5557
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
 EL MAMOUNIA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
اقامةاملمونية  اإلوتماعي  مقرها 
 - ج  م  وزان  شارع   (0 شقةرقم   2
50000 مكناس املغرب نتيجة لعدم 

ووود نشاط تجاري.
و عين:

و  البسكوري  علي  السيد)ة) 
شقةرقم   2 اقامةاملمونية  عنوانه)ا) 
50000 مكناس  0) شارع وزان م ج 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي   2022 نون30   0( بتاريخ 
املمونية 2 شقةرقم 0) شارع وزان م 

ج - 50000 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5568.
779I

EURO ACCOUNTING HOUSE

SOTEB COMPUTER
إعالن متعدد القرارات

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

SOTEB COMPUTER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 60. 
شارع محمد الخامس عمارة املنصور 

باهلل الشقة 9 الجديدة - 24000 
الجديدة اململكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5959

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
الشريك  بوفاة  االقرار  و  االعالن 
بتاريخ  راق�سي  محمد  السيد  املسي3 
الوفاة  رسم  حسب   12/08/2022

رقم 07/2022
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
اقرار توزيع حصص املرحوم محمد 
حصة   600 راق�سي التي يبلغ عددها 
اإلراثة  شهادة  حسب  الورثة  بين 
كالتاجي:نجاة عارف 500 حصة - ليل  
اعبدجي: 76 حصة - هناء راق�سي: 545 
 28( عبد الرحمان راق�سي:   - حصة 

حصة 
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
رأسمال  ملبلغ  الجديد  التوزيع  إقرار 
الشركة كالتاجي: عبد الرحمان راشقي: 
)28 حصة بمبلغ 00)28 درهم - رحو 
 40000 بمبلغ  حصة   400 بشر : 

درهم - نجاة عارف: 500 حصة بمبلغ 
 545 راق�سي:  هناء   - درهم   50000
ليل    - درهم   54500 بمبلغ  حصة 
اعبداجي: 76 حصة بمبلغ 7600 درهم
عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
حصص  كافة  تفويت  إقرار  مايلي: 
طرف  من   ( حصة   5000( الشركة 
وميع الشركاء لفائدة فاطمة الزهراء 
راق�سي و عزيز مي3يك 500 حصة لكل 

واحد منهما 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
إقرار الجمع العام بوفاة املسي3 محمد 
راق�سي و تعيين مسي3 وديد في شخص 

فاطمة الزهراء راق�سي
قرار رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
القانون ااسا�سي  تعديل مقتضيات 

للشركة
قرار رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
من  نسخة  لحامل  الصالحيات  منح 
و  اإلدارية  باملساطر  للقيام  القرار 

القانونية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

رأسمال الشركة
عل   ينص  الذي   :52 رقم  بند 
مايلي: تعيين و صالحيات و مسؤولية 

املسي3ين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 29458.
780I

NOUSSAH CONSULTING

 VQS( ف.ك.س برتنير
)PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االوتماعي للشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 (VQS PARTNERS( 3ف.ك.س برتني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 76) 
تيكنوبارك شارع الدمان زاوية إقامة 
554 و س ت 5029 الدار البيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.297459

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )5 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»76) تيكنوبارك شارع الدمان زاوية 
الدار   5029 ت  س  و   554 إقامة 
الدارالبيضاء   20000  - البيضاء 
املغرب» إج  »276 شارع ابن تاشفين 
 20000  - البيضاء  الدار   ( الطابق 

الدارالبيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 455))8.
781I

SOCIETE NABAE

SOCIETE NABAE
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE NABAE
طريق تطوان »مصحة بنيس»، 
الرسم العقاري رقم 2)457 ، 

90000، طنجة املغرب
SOCIETE NABAE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: طريق 
تطوان » مصحة بنيس»، الرسم 
العقاري رقم 2)457 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(02(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
بوفاة  والتصريح  االعالم  مايلي: 
27-08- بتاريخ  بنيس  السيد سعيد 
2025، مع إعالن استمرار الشركة مع 
في  الواردة أسماؤهم  شركائه وورثته 
عقد اإلراثة والفريضة، وهم : أرملته 

وبناته  صفريوي،  سعيدة  السيدة 

السيدة  بنيس،  نور  السيدة  الثالثة 

هد  بنيس والسيدة فاطمة الزهراء 

بنيس، وابنه السيد إسماعيل بنيس 

مع التصريح بعدم ووود أي وصية 

شرعية للمتوف  السيد سعيد بنيس. 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

للحصة  اإلسمية  القيمة  تخفيض 

 50 درهم إج    5.000 االوتماعية من 

دراهم للحصة الواحدة.

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

إراثة وميع الحصص اململوكة سلفا 

من طرف املتوف  السيد سعيد بنيس 

واملتمثلة في 200 حصة اوتماعية من 

فئة 50 دراهم للحصة الواحدة، من 

أرملته السيدة سعيدة   : قبل ورثته 

صفريوي )25 حصة)، وبناته الثالثة 

حصة)،   (5( بنيس  نور  السيدة 

حصة)،   (5( بنيس  هد   السيدة 

 (5( بنيس  الزهراء  والسيدة فاطمة 

حصة)، وإبنه السيد إسماعيل بنيس 

)70 حصة).

عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

تجديد ثقة تسيي3 الشركة في  مايلي: 

بصفتها  صفريوي،  سعيدة  السيدة 

املسي3ة الوحيدة للشركة، وذلك ملدة 

تلزم الشركة في وميع  غي3 محدودة. 

للمسي3ة  الوحيد  بالتوقيع  معامالتها 

الشريكة السيدة سعيدة صفريوي.

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

مجموع  ليشمل  للشركة  ااسا�سي 

التغيي3ات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :0 رقم  بند 

تحيين وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

ااسا�سي بالكامل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )25949.

782I
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NABITAL SARL

NABITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NABITAL SARL
 AV PRINCE HERITIER 58(

CENTRE NREA ، 90000، طنجة 
املغرب

NABITAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي )58 شارع 
وجي العهد مركزا نريا - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(092(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2025 نون30   2( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
مراد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   5.((0 وزان  الشريف 
حصة   50.660 اوتماعية من أصل 
 INVERSIONES )ة)  السيد  لفائدة 
BENALUP 2004 SL بتاريخ )2 نون30 

.2025
مراد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   5.((0 وزان  الشريف 
حصة   50.660 اوتماعية من أصل 
 HABITALIA )ة)  السيد  لفائدة 
 ACTIVIDADES DE PROMOCION
نون30   2( بتاريخ   Y SERVICIOS SL

.2025
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
دون30   57 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2025 تحت رقم 55570.
783I

ELJAMHARI CONSULTING

بوتونسييل
إعالن متعدد القرارات

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

بوتونسييل »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: 7، زنقة 
سبتة، إقامة رامي، شقة 8، - - الدار 

البيضاء. اململكة املغربية..
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.296577

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
إج   للشركة  اإلوتماعي  املقر  تحويل 
العنوان التاجي: إقامة برستيج غاندي 
شارع  زاوية  اار�سي،  الطابق   ،6 أ 

غاندي و زنقة بيلو، الدار البيضاء.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

إغالق فرعي الشركة
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
للشركة  اإلوتماعي  النشاط  توسيع 

إج  إستي3اد ااوهزة الطبية.. 
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

تحيين القانون ااسا�سي للشركة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
إقامة  للشركة:  اإلوتماعي  املقر 
برستيج غاندي أ 6، الطابق اار�سي، 
زاوية شارع غاندي و زنقة بيلو، الدار 

البيضاء.
بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
إستي3اد  النشاط اإلوتماعي للشركة: 

و توزيع ااوهزة الطبية.. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 9722)8.
784I

gestion pluriel

TAJ AMENAGEMENT SARL.
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

gestion pluriel
امل 4 زنقة 46 رقم 50 ال30نو�سي 
- الدار البيضاء ، 20600، الدار 

البيضاء املغرب

 TAJ AMENAGEMENT SARL.AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 26 

محج مرس السلطان الطابق 5 

الشقة ) - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.488595

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

مسؤلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 TAJ الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ   AMENAGEMENT SARL.AU

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

محج   26 رقم  اإلوتماعي  مقرها 

مرس السلطان الطابق 5 الشقة ) - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

الهدف االوتماعي  عدم تحقيق   : ل 

وباء  مخلفات  اضافة  مع  للشركة 

كرونة كوفيد.59 املستجد.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 5 محج مرس السلطان الطابق   26

البيضاء  الدار   20000  -  ( الشقة 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) أمين تجاوي و عنوانه)ا) 

سيدي   75 رقم   ( زنقة   2 أمل 

البيضاء  الدار   20600 ال30نو�سي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 5 محج مرس السلطان الطابق   26

الشقة ) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 05)846.

785I

BENZINA FIRDAOUS

WWW-TD SARL AU
إعالن متعدد القرارات

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

WWW-TD SARL AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 458 

التجزئة الجماعية ال30اشوة املركز - - 
الرماني املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.205
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 نون30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 
الشريك  قرار  بمقت�سى  مايلي: 
الوحيد السيد سعيد السكاري تمت 
حصة   500 تفويت   : املصادقة عل  
اوتماعية للسيد سعيد السكاري من 
أصل 500 حصة لفائدة السيد ر�سى 

الياقوتي
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: تم تعيين السيد ر�سى الياقوتي 
استقالة  و  للشركة  وديد  كمسي3 
منصبه  من  السكاري  السيد سعيد 
ت30ئته  تمت  بعدما  للشركة  كمسي3 

ذمته من وميع االلتزامات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 06 الحصص: الذي ينص 
عل  مايلي: ولب السيد ر�سى الياقوتي 

للشركة ما قره 50000 درهم
الشركة:  راسمال   07 رقم  بند 
قدر راسمال  الذي ينص عل  مايلي: 
اج   مقسمة   50000 بمبلغ  الشركة 
حصة  لكل  درهم   500 حصة   500
موزعة كالتاجي: السيد ر�سى الياقوتي 

500 حصة املجموع 500 حصة
عل   ينص  الذي   :56 رقم  بند 
مايلي: تم تعيين السيد ر�سى الياقوتي 
غي3  ملدة  للشركة  وحيد  كمسي3 

محدودة
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالرماني  االبتدائية 

2022 تحت رقم 75.
786I

AUDEXIA CONSULTING

EL BAIDA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN
 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC
 EL BAIDA CONSTRUCTION
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الحطة 
الدار  بوعزة.  دار  أحمد  والد  دوار 
البيضاء  الدار   2722(  - البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(0445(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يونيو   (0 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
بوشعيب  )ة)  السيد  تفويت 
اوتماعية  حصة   5.600 الحمداوي 
من أصل 4.000 حصة لفائدة السيد 
يونيو   (0 أمين الحمداوي بتاريخ  )ة) 

.2022
بوشعيب  )ة)  السيد  تفويت 
الحمداوي 800 حصة اوتماعية من 
السيد  لفائدة  حصة   4.000 أصل 
)ة) اكرام الحمداوي بتاريخ 0) يونيو 

.2022
بوشعيب  )ة)  السيد  تفويت 
الحمداوي 800 حصة اوتماعية من 
السيد  لفائدة  حصة   4.000 أصل 
يونيو   (0 هبة الحمداوي بتاريخ  )ة) 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 52 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 7508)8.
787I

AUDEXIA CONSULTING

BOULADAB DE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

BOULADAB DE NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
املقاومة عين املرودي، أقامة 54. 
مراكش - 40540 مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50695
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 شتن30 2022 تم اإلعالم 
و  خميس  هللا  عبد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل   حصصه  توزيع 
يوليوز   22 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2022 بالشكل ااتي :
 589  ، خميس  محمد  السيد)ة) 

حصة.
 589  ، خميس  رشيد  السيد)ة) 

حصة.
 589  ، خميس  هشام  السيد)ة) 

حصة.
 588  ، خميس  حسن  السيد)ة) 

حصة.
 94  ، خميس  رقية  السيد)ة) 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 55749.
788I

AUDEXIA CONSULTING

 LE CARROSSIER LEADER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

 LE CARROSSIER LEADER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Allé des وعنوان مقرها اإلوتماعي
CACTUS n° 18, سيدي ال30نو�سي - 

20650 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.462457

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   56 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) محسين حسني 
أصل  من  اوتماعية  حصة   (40
أيوب  )ة)  حصة لفائدة السيد   (40

بوطراطة بتاريخ 56 شتن30 2022.
عزدين بلباشة  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   ((0
أيوب  )ة)  حصة لفائدة السيد   ((0

بوطراطة بتاريخ 56 شتن30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 84057.
789I

AUDEXIA CONSULTING

ALTERNATIVE LABIO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

ALTERNATIVE LABIO »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 67، شارع 
فارس بايارد، الطابق الخامس، رقم 
56، بلفيدير الدار البيضاء. - 55800 

الدار البيضاء املغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(89055

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  ودد  لتعيين مسي3)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 

- النعماني سهام
شركة   ALTERNATIVE LABIO  -
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
اإلوتماعي  مقرها  الكائن  الوحيد 
الطابق  شارع فارس بايارد،   ،67 ب: 
الدار  بلفيدير   ،56 رقم  الخامس، 
البيضاء  الدار   55800 البيضاء. 

املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 89055)
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )94)84.
790I

AUDEXIA CONSULTING

BIOALTERNATIVE RESERCH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

 BIOALTERNATIVE RESERCH
»شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: )، شارع 
دو كاالفون، حي املستشفيات شارع 
عبد املومن الدار البيضاء. - 6200) 

الدار البيضاء املغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.558(47

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  ودد  لتعيين مسي3)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 
- النعماني سهام

 BIOALTERNATIVE RESERCH -
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مقرها  الكائن  الوحيد  الشريك 
شارع دو كاالفون،   ،( اإلوتماعي ب: 
املومن  عبد  شارع  املستشفيات  حي 
الدار البيضاء. 6200) الدار البيضاء 

املغرب
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عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 47)558

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 775)84.

791I

AUDEXIA CONSULTING

ANAJM AL AALI PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

ANAJM AL AALI PROMO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

سمية اقامة شهرزاد ) ,الطابق 5 
رقم 22الدار البيضاء - 20502 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562644(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANAJM AL AALI PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 5 ,الطابق   ( شهرزاد  اقامة  سمية 
رقم 22الدار البيضاء - 20502 الدار 

البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 000.)6.00 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : العيدوني  سلوة  السيدة   -

0)60.0 بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلوة العيدوني عنوانه)ا) 

اقامة روزيري رقم  بانوراميك  شارع 

البيضاء  الدار   20650 كاليفورنة   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيدة سلوة العيدوني عنوانه)ا) 

اقامة روزيري رقم  بانوراميك  شارع 

البيضاء  الدار   20650 كاليفورنة   2

املغرب

عنوانه)ا)  عسوكي  ايوب  السيد 

اقامة روزيري رقم  بانوراميك  شارع 

البيضاء  الدار   20650 كاليفورنة   2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846298.

792I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE FIX GREEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

60000، وودة اململكة املغربية

SOCIETE FIX GREEN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

ااندلس زنقة السنابل رقم 58 - 

60000 وودة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.269(9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  29 شتن30  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 SOCIETE FIX الوحيد  الشريك 
 10.000,00 مبلغ رأسمالها   GREEN
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 -  58 رقم  السنابل  زنقة  ااندلس 
 /5  : وودة املغرب نتيجة ل   60000

الفشل في استقطاب الزبناء.

2/ الظرفية ااقتصادية..
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  58 رقم  السنابل  زنقة  ااندلس 

60000 وودة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) صفاء بقال و عنوانه)ا) 
السعيدية   65200 فرانكو  تجزئة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5754.

793I

GESTION

NEW GENIUS BUSINESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
NEW GENIUS BUSINESS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
سبتة حي مريم رقم 6) الطابق 5 
الشقة رقم -3املحمدية - 20800 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GENIUS BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

االعمال-كراء  مركز  التسيي3-  في 

التصدير-تعليم  و  مكاتب-االستي3اد 

املهارات املهنية.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   (6 رقم  مريم  حي  سبتة 

 20800  - -3املحمدية  رقم  الشقة 

املحمدية املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : وواد  بنطاهر  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وواد  بنطاهر  السيد 

يخلف- بني   6( رقم  الوفاق  تجزئة 

املحمدية 20800 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  وواد  بنطاهر  السيد 

يخلف- بني   6( رقم  الوفاق  تجزئة 

املحمدية 20800 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 265.

794I
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OUR EXPERT

Optitech
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

Optitech شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 طريق 

الحرية الطابق ) الشقة رقم 5 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485755

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نون30   26

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Optitech

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

العقارات

االستي3اد والتصدير.

عنوان املقر االوتماعي : 50 طريق 

الحرية الطابق ) الشقة رقم 5 الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد بوصحابة صالح 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوصحابة صالح عنوانه)ا) 

فرنسا 0)5)9 نوازي لو سيك فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد بوصحابة صالح عنوانه)ا) 

فرنسا 0)5)9 نوازي لو سيك فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دون30 2020 تحت رقم )75650.

795I

Agence Fiduciaire BASMA COM

CARMELA DEUX MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي3 وديد للشركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

شارع محمد الخامس،40 

إقامة دنيا،الجناح ب،الطابق 

الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب

CARMELA DEUX MAROC شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي املنطقة 

الصناعية الحرة بوخالف، التجزئة 

)، القطعة 4 - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.564(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 5) أكتوبر 2022 تم تعيين 

مسي3 وديد للشركة السيد)ة) البقاجي 

محمد كمسي3 وحيد

تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 9))259.

796I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

HBO HOLDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

526 شارع محمد الخامس عمارة 

الجديدة   2 الرقم   5 سقيف الطابق 

الجديدة، 24000، الجديدة املغرب

ذات  شركة   HBO HOLDING

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد

 5( اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

الجديدة   24000  -  - شارع بئ3انزران 

املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4705

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 55 مارس 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

 24000  -  - بئ3انزران  شارع   5(«

الجديدة املغرب» إج  »دوار الكدادرة و 

الحوانتة وماعة اوالد رحمون ازمور - 

24000 الجديدة املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 أبريل  االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 27705.

797I

مستامنة شامة

MAROC 4 TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

MAROC 4 TRADING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي موسكو 
رقم 4 الطابق االول الشقة رقم 
2 لعري الشيخ الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2056 غشت   56 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MAROC 4 الوحيد  الشريك  ذات 
 50.000 رأسمالها  مبلغ   TRADING
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
الطابق االول الشقة   4 موسكو رقم 
رقم 2 لعري الشيخ الناظور - 62000 
ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

القطاع.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق االول الشقة   4 موسكو رقم 
رقم 2 لعري الشيخ الناظور - 62000 

الناظور املغرب. 
و عين:

و  ازرفان  السالم  عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوار تيزا بني شيكر الناظور 
62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2057 تحت رقم )5.

798I

مستامنة شامة

MAROC 4 TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
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MAROC 4 TRADING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي 

موسكو رقم 4 الطابق االول الشقة 
رقم 2 لعري الشيخ الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2056 غشت   2( في  املؤرخ 
شركة   MAROC 4 TRADING حل 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 50.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
الطابق االول الشقة   4 موسكو رقم 
رقم 2 لعري الشيخ الناظور - 62000 
الناظور املغرب نتيجة الزمة القطاع.

و عين:
ازرفان  السالم  عبد  السيد)ة) 
شيكر  بني  تيزا  دوار  عنوانه)ا)  و 
62000 الناظور الناظور كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2056 غشت   2( بتاريخ 
الطابق االول الشقة   4 موسكو رقم 
رقم 2 لعري الشيخ الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   0( االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2057 تحت رقم 54.

799I

BETA FIDUCIAIRE

RIAD ALFIKR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

RIAD ALFIKR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
ونان سيدي معافة رقم 557 سيدي 

معافة - 60000 وودة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(0827

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  05 شتن30  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   RIAD ALFIKR
مقرها  وعنوان  درهم   90.000
اإلوتماعي تجزئة ونان سيدي معافة 
 60000  - معافة  سيدي   557 رقم 
عقد  انهاء   : نتيجة ل  وودة املغرب 

الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ونان سيدي معافة رقم 557 سيدي 

معافة - 60000 وودة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) رواء رحماني و عنوانه)ا) 
 04 حي القدس زنقة كفر قاسم رقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  وودة   60000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   57 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5599.
800I

BOSH DISTRIBUTION SERVICE

بوش ديستريبيسيون سيرفيس 
 BOSH DISTRIBUTION

SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOSH DISTRIBUTION SERVICE
الدار البيضاء ، 70000، الدار 

البيضاء املغرب
بوش ديست3يبيسيون سي3فيس 

 BOSH DISTRIBUTION SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 9) شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس 

الشقة د - 70000 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22(985
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
)ة) هشام منصف  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) عزيز 

بودار بتاريخ )0 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 276)84.
801I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

HARMOUNIA
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
HARMOUNIA »شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4(7.(97

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا 
سنوات أي   (6( وديدا للشركة ملدة 
إج  حين انعقاد الجمع العام العادي 

املدعو للبث في حسابات سنة 2027

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 
استقالة متصرف 

بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين متصرف وديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 2)95)8.

802I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

FOOD EXCELLENCE
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
FOOD EXCELLENCE »شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.445.007

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا 
سنوات أي   (6( وديدا للشركة ملدة 
إج  حين انعقاد الجمع العام العادي 

املدعو للبث في حسابات سنة 2027
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف
بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 52)842.

803I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

FANDY
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 

والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

FANDY »شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45042(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف

عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 

PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 

وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 

للشركة ملدة )5) سنوات أي إج  حين 

املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة 2026.     

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 

بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 50)842.

804I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

MAROC FARINE
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
MAROC FARINE »شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االوتماعي: كلم 6،3 
شارع موالي اسماعيل عين السبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.527555

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا 
سنوات أي   (5( وديدا للشركة ملدة 
إج  حين انعقاد الجمع العام العادي 
املدعو للبث في حسابات سنة 2026. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 
بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 55)842.
805I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

 UNIVERSAL CHEESE
UCC باختصار COMPANY

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 UNIVERSAL CHEESE
COMPANY باختصار UCC »شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.48(.(47

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف
عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 
PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 
وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 
حين  إج   أي  سنة   (5( ملدة  للشركة 
املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة 2022.  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 
بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 7940)8.
806I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

 FINE BISCUITS COMPANY
FBCباختصار

إعالن متعدد القرارات
مكتب الدراسات القانونية 

والجبائية
)6، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

 FINE BISCUITS COMPANY
باختصارFBC »شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 92، شارع 
املقاومة ، الطابق االول - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.499.707
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف
عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 
PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 
وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 
)2) سنتين أي إج  حين  للشركة ملدة 
املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة )202.     
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 
بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 9)79)8.

807I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

STOCK PRALIM
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
STOCK PRALIM »شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 47 زنقة 

مراكش - 60000 وودة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54.74(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف
عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 
PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 
وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 
للشركة ملدة )6) سنوات أي إج  حين 
املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة 2027.     
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 
بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   58 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5602.
808I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

 LES RESIDENCES DES
FLEURES

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 LES RESIDENCES DES FLEURES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: )5، زنقة 

مصطفى املعاني - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.278.029
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
حصة   (5.000( ألف  بيع  مايلي: 
اوتماعية من طرف السيد ابراهيم 
بوتكراي ، من الحصص االوتماعية 

 RESIDENCE التي يمتلكها في شركة 
DES FLEURES، إج  السيد الهاشمي 

بوتكراي 
عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
مايلي: استقالة املسي3 السيد ابراهيم 

بوتكراي
عل   ينص  الذي   :3- رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد الهاشمي بوتكراي 

مسي3ا وديدا للشركة
قرار رقم -4: الذي ينص عل  مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

بيع حصص اوتماعية
بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة مسي3
بند رقم -3: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين مسي3 وديد
بند رقم -4: الذي ينص عل  مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم )828)8.
809I

إئتمانيات الدريوش

 Société VIVEROS
AGROTECNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب

 Société VIVEROS AGROTECNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
مغرب الجديد رقم 5725، اقامة 
فينيزيا ، املكتب رقم 5 - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société VIVEROS AGROTECNI

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الفواكه والخضروات 

الزراعية  االرا�سي  استغالل 

والغابات

است3اد -تصدير

تجارة بشكل عام.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

اقامة   ،5725 رقم  الجديد  مغرب 

 92000  -  5 رقم  املكتب   ، فينيزيا 

العرائش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : خو�سي  لوبيز  رودا  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

مونطي3و  الكروز  دي  السيد 

خوان : 500 حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رودا لوبيز خو�سي عنوانه)ا) 

كرانادا  مرتاس   58002 اسبانيا 

اسبانيا.

السيد دي الكروز مونطي3و خوان 

سيفيال   4500( اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد رودا لوبيز خو�سي عنوانه)ا) 

كرانادا  مرتاس   58002 اسبانيا 

اسبانيا

السيد دي الكروز مونطي3و خوان 

سيفيال   4500( اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 9)55.
810I

ml congestfin

STE SEFALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 56

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

STE SEFALI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 5) زنقة 
محمد را�سي السالوي - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6498

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 ماي   (0 في  املؤرخ 
انوار  مسي3 وديد للشركة السيد)ة) 

ناصر كمسي3 وحيد
تبعا لوفاة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844287.
811I

ml congestfin

DIGITALON SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 56

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

DIGITALON SERVICES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 7 زنقة 
احمد التوقي الطابق 2 شقة 50 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
556587

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITALON SERVICES
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب والخارج إج :
معدات  وبيع  شراء  إدارة   -

تكنولوويا املعلومات واامن.
- شركة ااشغال املتنوعة.

- التجارة.
- تقديم الخدمة

- استي3اد وتصدير وميع منتجات 
الكمبيوتر

العمليات  وميع  عام  بشكل   -
ااوراق  وصناعة  واملالية  التجارية 

املالية
بشكل  املتعلقة   ، العقارات  أو 
مباشر أو غي3 مباشر لغرض الشركة 

أو
من املحتمل أن تسهل امتداده أو 

تطويره..
زنقة   7  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 -  50 شقة   2 الطابق  التوقي  احمد 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد عزالدين مصلوح 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزالدين مصلوح عنوانه)ا) 
 54 شقة   7 عمارة   5 تعاونية الفداء 
2000 الدار البيضاء  سيدي معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد عزالدين مصلوح عنوانه)ا) 

 54 شقة   7 عمارة   5 تعاونية الفداء 

2000 الدار البيضاء  سيدي معروف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 9575)8.

812I

EXACO

NELITE NORTH AFRICA
إعالن متعدد القرارات

 NELITE NORTH AFRICA

شركة مجهولة االسم 

العام  الجمـع  قرار  بمقتضــى   .I

بتاريـــخ  استثنائـيــا  املنعقـد  العــادي 

املسماة  للشركة   2022 أكتوبر   05

شركة   NELITE NORTH AFRICA

 (00.000 رأسمالها  االسم  مجهولة 

التجاري  بالسجل  مقيدة  درهم، 

تقرر   ،207505 تحت رقم  بالبيضاء 

ما يلي:

 NELITE شركة  ضم   1-

 EXAKIS من قبـل CORPORATION

طريق  عن   NELITE GROUPE

االدماج واالنتقال الشامل اصولها، 

سجل  من  عليها  التشطيب  بعد 

التجارة والشركات في باريس؛

ماكسنس  السيد  استبدال   2-

االدارة،  مجلس  عضو  سنسيي3، 

دييفر،  ماري  إيف  مارتن  بالسيد 

وذلك  وديد  ادارة  مجلس  كعضو 

أعضاء  والية  من  املتبقية  للفت3ة 

وتفويت سهم واحد  مجلس االدارة. 

من السيد ماكسنس سنسيي3 لفائدة 

السيد مارتن إيف ماري دييفر؛

والية مراقب الحسابات  انتهاء   3-

حسابات  مراقب  وتعيين  القانوني 

وديد؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   .II
التجارية  املحكمة  لد   الضبط 
بالبيضاء بتاريخ 04 نون30 2022 تحت 

رقم 8)8455.
 مجلس اإلدارة 

813I

CABINET SERVICES EXPRESS SARL

STE AFRAH TAYMAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET SERVICES EXPRESS
SARL

 IMM GRAGUI N8 BUREAU N5
 RUE SANAOUBAR SEFROU ،

31000، Sefrou Maroc
STE AFRAH TAYMAT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي عين 
شكاك املركز واد شكو صفرو - 

5000) صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH TAYMAT
ممون   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت 
-مفاوض.

عين   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - صفرو  شكو  واد  املركز  شكاك 

5000) صفرو املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : ودورة  محسن  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن ودورة عنوانه)ا) 
صفرو  شكو  واد  املركز  شكاك  عين 

5000) صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محسن ودورة عنوانه)ا) 
صفرو  شكو  واد  املركز  شكاك  عين 

5000) صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2022 تحت رقم -.
814I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

LE HAVRE DE LELEGANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME 58

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM
 GHAZALI OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
 LE HAVRE DE LELEGANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زاوية شارع 
درفوفي و شارع احفي3 محل رقم 
M28 زاوية شارع درفوفي و شارع 

احفي3 محل رقم M28 60000 وودة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   LE HAVRE DE LELEGANCE
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي زاوية شارع درفوفي 
زاوية   M28 و شارع احفي3 محل رقم 
شارع درفوفي و شارع احفي3 محل رقم 
M28 60000 وودة املغرب نتيجة ل 

: أزمة اقتصادية.



22349 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محل  احفي3  شارع  و  درفوفي  شارع 
رقم M28 زاوية شارع درفوفي و شارع 
احفي3 محل رقم M28 60000 وودة 

املغرب. 
و عين:

و  بوعيشة  ملياء  السيد)ة) 
حي القدس زنقة الكوفية  عنوانه)ا) 
وودة املغرب   60000 وودة   7 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5685.

815I

STE FIDUCONFIANCE

SUPPLY GROUP INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
SUPPLY GROUP INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 75 تجزئة 
صبات طريق إيموزار محل رقم ) 

فاس - 0000) فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74(65
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPPLY GROUP INVEST

أو  تاور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وسيط في االستي3اد والتصدير - تاور 
 - بالجملة  التجميل  مستحضرات 

مفاوض - تاور الحيوانات االيفة.
عنوان املقر االوتماعي : 75 تجزئة 
 ( رقم  محل  إيموزار  طريق  صبات 

فاس - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد يوسف لحلو : 520 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 480  : الفيالجي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ( السيد يوسف لحلو عنوانه)ا) 
تجزئة صولونا 5 طريق إيموزار فاس 

0000) فاس املغرب.
عنوانه)ا)  الفيالجي  محمد  السيد 
فاس   26 شارع طه حسين زنقة   ((

0000) فاس النغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 ( السيد يوسف لحلو عنوانه)ا) 
تجزئة صولونا 5 طريق إيموزار فاس 

0000) فاس املغرب
عنوانه)ا)  الفيالجي  محمد  السيد 
فاس   26 شارع طه حسين زنقة   ((

0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4456.
816I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

DENREES TRADE
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
DENREES TRADE »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: كلم 6،3 
شارع موالي اسماعيل عين السبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.542.2(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا 
سنوات أي   (5( وديدا للشركة ملدة 
إج  حين انعقاد الجمع العام العادي 
املدعو للبث في حسابات سنة 2026 . 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 
بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )5)842.
817I

شركة فيدوسو

SM CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة فيدوسو
502 شارع املوحدين الحسيمة ، 

2000)، الحسيمة املغرب
SM CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي محطة 
شيل مركز اساكن تاركيست - 

2000) الحسيمة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2049

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )5 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 SM شركة ذات املسؤولية املحدودة

 100.000,00 رأسمالها  مبلغ   CASH

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

محطة شيل مركز اساكن تاركيست 

نتيجة  املغرب  الحسيمة   (2000  -

املنافسة الحادة وتراوع اسعار   : ل 

املناقصات.

بمقر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مركز  بمحطة شيل  الكائن  الشركة 

اساكن تاركيست الحسيمة - 2000) 

الحسيمة املغرب. 

و عين:

و  املساتي  محمد  السيد)ة) 
رقم   ( زنقة  الخي3)  حي  عنوانه)ا) 

الحسيمة املغرب   (2000 طنجة   54

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ )0 نون30 

2022 تحت رقم 275.

818I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE KAMAR
LOGISTIQUES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE KAMAR LOGISTIQUES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

ادرار رقم E/591 تيكوين اكادير - 

80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

5567(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   57

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE KAMAR LOGISTIQUES

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغي3

الغي3  لحساب  البضائع  -نقل 

وطنيا ودوليا

العمليات  وميع  عامة  -وبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي3 مباشر 

بأغراض الشركة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - اكادير  تيكوين   E/591 رقم  ادرار 

80000 أكادير املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : قمار  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قمار  رشيدة  السيدة 
بلوك أ 2 رقم 5 الحي الصناعي اكادير 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  قمار  رشيدة  السيدة 
بلوك أ 2 رقم 5 الحي الصناعي اكادير 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   50 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم )55059.

819I

AZ CONSULTANTS

 IBERCACAO
INTERNATIONAL
تأسيس شركة املساهمة

AZ CONSULTANTS
545 شارع حسن ااول، الطابق 
الرابع ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
 IBERCACAO INTERNATIONAL

»شركة املساهمة» 
وعنوان مقرها االوتماعي: املجمع 

رقم ))2 املنطقة الصناعية كزينايا 
ا، 90000 طنجة املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة»

رقم التقييد في السجل التجاري 
.529565

 (0 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
ااسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBERCACAO INTERNATIONAL
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات القابضة.
املجمع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم ))2 املنطقة الصناعية كزينايا ا 

90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
الشركة  رأسمال  ويبلغ 

54.884.000 درهم،
مقسم كالتاجي:

 : انطيكرال  أنفيكا  الشركة   -
6)59.5 بقيمة 500 درهم.

السيد بيدرو مالدونادو : 96).)5 
بقيمة 500 درهم.

 74.420  : إيبي3كاكاو  الشركة 
بقيمة 500 درهم.

 744  : فرنسا  إيبي3كاكاو  الشركة 
بقيمة 500 درهم.

 الشركة شوكوالت الكاسا العاملية :
744 بقيمة 500 درهم.

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

السيد ال يوود بصفته)ا) ال يوود 

عنوانه)ا) ال يوود ال يوود ال يوود ال 

يوود

مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا)بصفته  زوزيو  عادل  السيد 

إقامة   22 عنوانه)ا)  خبي3  محاسب 

تمارة   52040 الهرهورة  النسيم 

املغرب

ااسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

اارباح :

سنة  لكل  الدخل  صافي  يشكل 

مالية ، بعد خصم املصاريف العامة 

ورسوم الشركة ااخر  ، بما في ذلك 

 ، واملخصصات  اإلهالكات  وميع 

صافي أرباح أو خسائر السنة املالية.

مالية  لكل سنة  الربح  من صافي 

 ، سابقة  خسائر  أية  منها   
ً
مخصوما

 لتكوين االحتياطي 
ً
يتم خصم ٪5 أوال

عن  الخصم  هذا  يتوقف  القانوني. 

أن يكون إلزامًيا عندما يتجاوز مبلغ 

االحتياطي القانوني ُعشر رأس املال 

ينخفض    عندما  مساره  يستأنف  ؛ 

كسر  االحتياطي القانوني عن هذا ال

اي سبب من ااسباب.

الرصيد ، الذي تمت زيادته ، عند 

رحل 
ُ
امل من خالل الربح   ، االقتضاء 

من السنوات املالية السابقة والذي 

االحتياطيات  بواسطة  تخفيضه  تم 
القانون  بمووب  إما   ، املفروضة 

أو   ، ااسا�سي  النظام  بمووب  أو 

يشكل   ، االختيارية  االحتياطيات 

الربح القابل للتوزيع.

توزيع  تقرر  العمومية  الجمعية 

لها  يجوز   ، النحو  عل  هذا  اارباح. 

تخصيصها لجميع   ، كلًيا أو وزئًيا   ،

 ، الخاصة  أو  العامة  االحتياطيات 

املخصص  الجزء  وتحديد  وترحيلها 

للمساهمين في شكل أرباح.

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

ال �سيء.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  ااشخاص 
ااسهم وتعيين وهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

أ  الفئة  حسب  البيع  يخضع 

لجميع ألقابها أو وزء منها إج  منافس 

ومكتوبة  صريحة  مسبق.  لت3خيص 

التي ال يمكن رفض  »ب»  من الفئة 

اإلذن بشرط أو تأخي3ها بدون سبب.

)أ)  الفئة  تنازل حسب  أي  يعت30 

عن كل أو وزء من ألقابها إج  منافس 

دون إذن مسبق وصريح وكتابي من 

..
ً
 وباطال

ً
الفئة )ب) الغيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   59 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 5)2558.

820I

ME FIDUCIAIRE 

LOGISNOH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

LOGISNOH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 29 شارع 

عمر بن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   59

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISNOH
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدوجي/ معالجة/ كراء معدات البناء.
29 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
عمر بن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبدالحميد نوحاد : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نوحاد  عبدالحميد  السيد 
تجزئة   808 الرقم  عنوانه)ا) 
القنيطرة   54000 االسماعيلية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
نوحاد  عبدالحميد  السيد 
تجزئة   808 الرقم  عنوانه)ا) 
القنيطرة   54000 االسماعيلية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259256.
821I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

OD MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OD MARRAKECH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي كولف 
املعدن فيال رقم )2 ديور الشهداء 
سيدي يوسف بن علي -. مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97545

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 28 مارس  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 OD MARRAKECH الشريك الوحيد
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
كولف  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
الشهداء  ديور   2( رقم  فيال  املعدن 
مراكش   .- علي  بن  يوسف  سيدي 
الشريك  وفاة   : ل  نتيجة  املغرب 
توقيف  عل   الورثة  واتفاق  الوحيد 

نشاط الشركة.
كولف  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشهداء  ديور   2( رقم  فيال  املعدن 
مراكش   .- علي  بن  يوسف  سيدي 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مي3يل نيفي و عنوانه)ا) 
تامصلوحت.   75 ه  ج  بالم  رويال 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 9448)5.

822I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

OD MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OD MARRAKECH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : كولف 
املعدن فيال رقم )2 ديور الشهداء 
سيدي يوسف بن علي -. مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.97545

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   59 املؤرخ في 
ذات  شركة   OD MARRAKECH
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ديور   2( رقم  فيال  املعدن  كولف 
علي  بن  يوسف  سيدي  الشهداء 
لتوقيف  نتيجة  املغرب  مراكش   .-

نشاط الشركة.
و عين:

مريل نيفي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
رويال بالم فيال ج ه 75 تامصلوحت. 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
كولف  وفي   2022 أبريل   59 بتاريخ 
الشهداء  ديور   2( رقم  فيال  املعدن 
مراكش   .- علي  بن  يوسف  سيدي 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 540879.

823I

ZS AUDIT & CONSULTING

BENSON SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ZS AUDIT & CONSULTING
 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE
 PROVINS N° 33 3EME ETAGE
 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
BENSON SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 22 شارع 
لو كاتليت - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89057

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 يناير 2022 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
BENSON SHOES RABAT و الكائن 
5.) كم الرباط  بالعنوان طريق زعي3 
املغرب  الرباط   50000  - السوي�سي 
بنعمور  و املسي3 من طرف السيد)ة) 

محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 55222.

824I

YF CONSULTING-SERVICES

THREE SISTERS IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE ABOU TAMAM
 , BUREAU N° 04 ، 14000،

KENITRA MAROC
THREE SISTERS IMMO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 وعنوان مقرها اإلوتماعي 59) شارع 
محمد الخامس مكتب 20 القنيطرة. 

- 54000 القنيطرة املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسمية عدد 5725 بتاريخ 22 يونيو 

.2022
شركة ذات املسؤولية   : بدال من 

املحدودة
املسؤولية  ذات  شركة   : يقرأ 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
الباقي بدون تغيي3.

825I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 - GROUPE AT 7 SERVICE
كروك ات 7 سيرفيس

إعالن متعدد القرارات

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

GROUPE AT 7 SERVICE - كروك 
ات 7 سي3فيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
مواي اسماعيل 4، اقامة موالي 

اسماعيل، الطابق الثالث رقم 9 - 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.528609
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 نون30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
500 الحصة  باع السيد مني3 طاهري 

للسيد لبيب ارووان
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
لبيب  السيد  وديد  مسي3  تعيين 

ارووان مع السيد يوسف اكر  
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
امضاءات مسي3 وديد السيد لبيب 

ارووان مع السيد يوسف اكر 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
الذي ينص عل    :7 و   6 بند رقم 
 500 السيد مني3 طاهري  باع  مايلي: 

الحصة للسيد لبيب ارووان
عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 
مايلي: تعيين مسي3 وديد السيد لبيب 

ارووان مع السيد يوسف اكر  
عل   ينص  الذي   :  57 رقم  بند 
مايلي: تغيي3 صالحية االمضاء الشركة 
لفائدة املسي3ين السيد لبيب ارووان 

مع السيد يوسف اكر 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 50)259.
826I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

PANAV AFRICA
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PANAV AFRICA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 208 الحي 

الصناعي سيدي غانم طريق اسفي 

مكتب رقم DH1 - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.524685

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت 24 حصة من مجموع حصص 

 PANAV UNIPESSOAL LDA شركة

لفائدة السيدة ويمو مارتين كالرا

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت 6 حصص من مجموع حصص 

 PANAV UNIPESSOAL LDA شركة

لفائدة السيد فلينسكا باسكال واي

عل   ينص  الذي   :( رقم  قرار 

 MAITR CIRIER مايلي: اضافة شعار

MAROC لتسمية الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

اج   للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 

دائرة  الحوز  وهة   : التاجي  العنوان 

دوار  تمصلوحت  وماعة  تحناوت 

درعا سيد سيلك

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

الشركة  حصص  تقسيم  اصبح 

 PANAV شركة   : التاجي  الشكل  عل  

 - حصة   UNIPESSOAL LDA 40

25 حصة  السيدة ويمو مارتين كالرا 

 (5 باسكال واي  السيد فلينسكا   -

حصة

بند رقم 4 : الذي ينص عل  مايلي: 

اصبح مقر الشركة في العنوان التاجي 

وهة الحوز دائرة تحناوت وماعة   :

تمصلوحت دوار درعا سيد سيلك

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545248.

827I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

BRAMENTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 Bd yaacoub el mansour 2(9

 239 Bd yaacoub el mansour،

20200، الدار البيضاء املغرب

BRAMENTEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي الزنقة )5 

الرقم 58-20 االلفة الدارالبيضاء 

املغرب - 20200 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56989(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   55 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   BRAMENTEX

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

 18-20 الرقم   5( الزنقة  اإلوتماعي 

االلفة الدارالبيضاء املغرب - 20200 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

التصفية النهائية صعوبات مالية.

الزنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 20200  - االلفة   18-20 الرقم   5(

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  مندون  ابراهيم  السيد)ة) 

عنوانه)ا) الوفاق 5 الزنقة 56 الرقم 

الدارالبيضاء   20200 االلفة   96

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  ادحمين  ادريس  السيد)ة) 
عنوانه)ا) الوفاق 5 الزنقة 56 الرقم 
الدارالبيضاء   20200 االلفة   96

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  ادحمين  رشيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) الوفاق 5 الزنقة 56 الرقم 
الدارالبيضاء   20200 االلفة   96

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : الزنقة )5 الرقم 

20-18 االلفة الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846246.
828I

universal gestion

HEXADREAM PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 وليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
HEXADREAM PRIVE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مركززنيث 
بزنس ,شارع مسلم تجزئة بوكار 

الطابق ) شقة رقم 54 باب دكالة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

529685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEXADREAM PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

أوهزة الكمبيوتر
توفي3 خدمات الكمبيوتر

استي3اد وتصدير.
عنوان املقر االوتماعي : مركززنيث 
بوكار  تجزئة  مسلم  ,شارع  بزنس 
دكالة  باب   54 شقة رقم   ( الطابق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : حمزة  قنداح  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمزة  قنداح  السيد 
06 شارع  05 رقم  تجزئة داليا عمارة 
 40000 مراكش  املنصور  يعقوب 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  حمزة  قنداح  السيد 
06 شارع  05 رقم  تجزئة داليا عمارة 
 40000 مراكش  املنصور  يعقوب 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   5( التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم )54027.
829I

FIDUBAC SARL

DISTRIBUTION LISAH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
562 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 55 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
DISTRIBUTION LISAH شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي اوالد 
ميمون شارع 80 رقم 2) - 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.244(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   55 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
خاجي  عمر  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) حمزة 

فتحي بتاريخ 55 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4664.
830I

FIDUBAC SARL

SILIN TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
562 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 55 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
SILIN TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي اوالد 
لحسن بوشواف الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   07 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
سعو  رشيد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   (00
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

محمد بوبكي3 بتاريخ 07 نون30 2022.
تفويت السيد )ة) رشيد سعو 00) 
 5.000 أصل  من  اوتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد اوسار 

بتاريخ 07 نون30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4744.

831I

FIDUNARA

DAR KARAOUINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNARA
زنقة 0) رقم 555 حي موالي عبد هللا 
عين الشق الدارالبيضاء ، 20260، 

الدارالبيضاء املغرب
DAR KARAOUINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 65 67 
زنقة 48 حي ااسرة 2 عين الشق 
الدار البيضاء - 20550 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.90557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   58 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ رأسمالها   DAR KARAOUINE
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي 65 67 زنقة 48 حي ااسرة 
2 عين الشق الدار البيضاء - 20550 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

املنافسة في سوق الشغل.
 67  65 و حدد مقر التصفية ب 
زنقة 48 حي ااسرة 2 عين الشق الدار 
البيضاء  الدار   20550  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد اتنان و عنوانه)ا) 
الدار   5( رقم   (7 زنقة  افريقيا  حي 
البيضاء  الدار   20454 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 709)84.

832I

ME FIDUCIAIRE 

MAM TRAVEL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

MAM TRAVEL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب 

04 منصور الذهبي اقامة عزيزة - 

54000 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.50795

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 

من  اوتماعية  حصة   ((0 ووتان 

أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

أكتوبر   05 عواطف عشيشة بتاريخ 

.2022

مني3 أورياغيل  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اوتماعية  حصة   ((0

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

أكتوبر   07 عواطف عشيشة بتاريخ 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4292.

833I
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مكتب الدراسات القانونية والجبائية

 AMERICAN YEAST AND

AYA باختصار ADDITIVES
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 

والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 AMERICAN YEAST AND

ADDITIVES باختصار AYA »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.470749

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف

عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 

PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 

وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 

حين  إج   أي  سنة   (5( ملدة  للشركة 

املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة 2022.     

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 

بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 7928)8.

834I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

 MODERN CHEESE FARM

MCF باختصار
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 

والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 MODERN CHEESE FARM

باختصار MCF »شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.479.895

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف

عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 

PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 

وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 

حين  إج   أي  سنة   (5( ملدة  للشركة 

املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة 2022.     

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 

بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 7925)8.

835I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

PANADIA INVEST
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 

والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

PANADIA INVEST »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.469927

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف

عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 

PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 

وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 

حين  إج   أي  سنة   (5( ملدة  للشركة 

املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة 2022.     

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 

بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 7927)8.

836I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

BENEFIAM INVEST
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 

والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

BENEFIAM INVEST »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47(555

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: قبول استقالة السيد ابراهيم 

بوتكراي من مهامه كمتصرف

عل   ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

 ANOUAR شركة  تعيين  مايلي: 

PARTICIPATIONS في ممثلها السيد 

وديدا  متصرفا  بوتكراي  الهاشمي 

حين  إج   أي  سنة   (5( ملدة  للشركة 

املدعو  العادي  العام  الجمع  انعقاد 

للبث في حسابات سنة 2022.     

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

استقالة متصرف 

بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين متصرف وديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 7926)8.

837I
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KHM CONSULTING

COPY CENTER BACHKOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

KHM CONSULTING
5 زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 
االول الرقم 506 تقاطع شارع محمد 
الخامس و املقاومة ، 20050، الدار 

البيضاء املغرب
 COPY CENTER BACHKOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 57 فضاء 
شارل نيكول الشقة 2 الطابق 
السابع الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(27505

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 56 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
الشقة  نيكول  شارل  فضاء   57«
 - الدارالبيضاء  السابع  الطابق   2
إج   املغرب»  الدارالبيضاء   20000
 - باشكو  تجزئة   78 »الدارالبيضاءـ 

20420 الدارالبيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846506.
838I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

 VIAJES VAMOS
MARRUECOS

إعالن متعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

557 شارع القدس، تجزئة املجد، 
الطابق ااول، شقة رقم 6 ال30يد 64 

- العوامة، 90000، طنجة املغرب
 VIAJES VAMOS MARRUECOS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
الفنيقيين بجانب مسجد محمد 
الخامس رقم 59 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.87029

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5) أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
االستثنائي  العام  الجمع  قرر  مايلي: 
السابقين  باملسي3ين  االحتفاظ 
محدودة:السيد  غي3  ملدة  للشركة 
عبد  السيد  و  اخديم  محمد سعيد 
، وتعيين ميسر وديد  اللطيف نديم 
للشركة ملدة غي3 محدودة: السيد علي 

بندحمان ااندلو�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 52: الذي ينص عل  مايلي: 
:السيد  طرف  من  الشركة  تسيي3 
عبد  السيد  و  اخديم  محمد سعيد 
اللطيف نديم و السيد علي بندحمان 
ااندلو�سي ملدة غي3 محدودة وبذلك 
يخول لهم التوقيع عل  وميع وثائق 

الشركة بشكل مشت3ك 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259528.
839I

CABINET OUASSI

HAJAR DESIGNE SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
 HAJAR DESIGNE SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 4) 
شارع بوودور حي الكورس - 46000 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAJAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DESIGNE SERVICES
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة مختلفة.
عنوان املقر االوتماعي : الرقم 4) 
شارع بوودور حي الكورس - 46000 

اسفي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : الرحيم  عبد  التالية  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  التالية  السيد 
عنوانه)ا) 26 زنقة ادروز حي الكورس 

46000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الرحيم  عبد  التالية  السيد 
عنوانه)ا) 26 زنقة ادروز حي الكورس 

46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 996.
840I

مستامنة شامة

CAFE PLANITARIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 
الناظور املغرب

CAFE PLANITARIA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 542 شارع 

املسي3ة الطابق االول الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22077
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 شتن30   56 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 CAFE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   PLANITARIA
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي 542 شارع املسي3ة الطابق 
الناظور   62000  - الناظور  االول 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.
 542 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع املسي3ة الطابق االول الناظور - 

62000 الناظور املغرب. 
و عين:

و  الحموتي  فيصل  السيد)ة) 
الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 انصار  بني 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4566.
841I

KDS CONSEILS SARL AU

DECO GRC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 27 املركب االقتصادي 
و االوتماعي ، 000)4، قلعة 

السراغنة املغرب
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DECO GRC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار اولد 
مو�سى وماعة العامرية - 000)4 

قلعة السراغنة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((99

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   58 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   5.400.000«
 5.500.000« إج   درهم»   500.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 20 
أكتوبر 2022 تحت رقم 433/2022.

842I

ELYX CONSULTING

DECALEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DECALEB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 ، شارع 
الزرقطوني مكتب 55-56 الطابق 
السادس - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55902(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECALEB

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات اململوكة أو املؤورة ؛

تأوي3 العقارات.

املعامالت العقارية

شراء وبيع وتشغيل العقارات.

عنوان املقر االوتماعي : 46 ، شارع 

الطابق   15-16 مكتب  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   20000  - السادس 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 DECFORGE : 700 الشركة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

لوبي3  بي3نار  روجي  وروم  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   (00  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   DECFORGE الشركة 

 80(90 صوكور  فوكيي3  شارع   25

نيباس فرنسا.

لوبي3  بي3نار  روجي  وروم  السيد 

عنوانه)ا) 554 تجزئة االزدهار سيدي 

العبد هرهورة تمارة الشاطئ 52000 

تمارة مغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

لوبي3  بي3نار  روجي  وروم  السيد 

عنوانه)ا) 554 تجزئة االزدهار سيدي 

العبد هرهورة تمارة الشاطئ 52000 

تمارة مغرب

وورج  ستيفان  ديكايو  السيد 

شارع فوكيي3   25 مارسيل عنوانه)ا) 

صوكور 90)80 نيباس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842092.

843I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ROSEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ROSEA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي ارغراوية 

8-5 وماعة تاحناوت دائرة اغواطيم 

-. مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94925

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 شتن30   05 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
 (4 ريمي فوش  )ة)  تفويت السيد 

حصة اوتماعية من أصل 5) حصة 
لفائدة السيد )ة) خديجة الحسناوي 

بتاريخ 05 شتن30 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   5( التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 28)540.

844I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

OLIRANGE
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OLIRANGE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: كولف 

املعدن فيال رقم 25 ديور الشهداء 

سيدي يوسف بن علي -. مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.62505

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 55 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
السيد  الوحيد  الشريك  وفاة  بعد 
بتاريخ  اندري  اولييفيي  داسولت 
30/03/2021 واستنادا لعدة االراثة 
ثم تقسيم حصص الشركة عل  ورثة 
-السيد داسولت ريمي   : الهالك وهم 
و السيد داسولت طوماس و السيدة 

داسولت هلينا كارول
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين مسي3 وديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
استنادا لعدة االراثة اصب التقسيم 
عل   الشركة  مال  لرأس  الجديد 
الشكل التاجي : - السيد ريمي داسولت 
))) حصة - السيدة داسولت هلينا 
- السيد داسولت  4)) حصة  كارول 
طوماس ))) حصة وبدالك تم تغيي3 
لتصيح  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة دات املسؤولية املحدودة
عل   ينص  الذي   :54 رقم  بند 
السيد  من  كل  تعيين  تم  مايلي: 
داسولت ريمي والسيدة هلينا كارول 
كمسي3 شريكين في الشركة و تعيين 
السيدة نتاشا نيكوالويفيك كمسية 

ثالتة للشركة غي3 شريكة فيها
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545028.
845I

RS.KALACOMPTA

ADVENCED TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE N°87 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
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ADVENCED TRAVAUX شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 
القدس رقم 4) - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.550955

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ADVENCED الوحيد  الشريك 
 500.000 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ساحة الروداني زنقة عبد هللا الهبطي 
 90000  -  (4 رقم  القدس  اقامة 
طنجة املغرب نتيجة ل : لم يتم بدئ 

تشغيل الشركة.
ساحة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 
القدس رقم 4) طنجة 90000 طنجة 

املغرب. 
و عين:

و  الداودي  عماد  السيد)ة) 
 474 رقم   5 الخي3  تجزئة  عنوانه)ا) 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 52405.
846I

azzouziabdelali

SOCIETE CAFE ARISTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

SOCIETE CAFE ARISTON شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 5) 
- 2) أمالك م 4 د 22 - م 5 د 22، 

تجزئة الدالية زواغة - 0000) فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7((5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   59
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE CAFE ARISTON
غرض الشركة بإيجاز : قاعة شاي 
- تسويق القهوة - تسويق التجهيزات.

 (5 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
 ،22 د   5 م   -  22 د   4 أمالك م   (2  -
0000) فاس  تجزئة الدالية زواغة - 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الزيون  الحي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : الغندور  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحي الزيون عنوانه)ا) 
شقة ) عمارة 6 إقامة فردوس تجزئة 
زواغة  الضح   مجموعة  دليلة، 

0000) فاس املغرب.
الغندور عنوانه)ا)  السيد محمد 
شقة ) عمارة 6 إقامة فردوس تجزئة 
زواغة  الضح   مجموعة  دليلة، 

0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عبد الحي الزيون عنوانه)ا) 
شقة ) عمارة 6 إقامة فردوس تجزئة 
زواغة  الضح   مجموعة  دليلة، 

0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 875).
847I

مستامنة شامة

CAFE PLANITARIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
CAFE PLANITARIA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : 542 

شارع املسي3ة الطابق االول الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22077
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 
شركة   CAFE PLANITARIA حل 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 542 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
شارع املسي3ة الطابق االول الناظور - 
الناظور املغرب نتيجة الزمة   62000

القطاع.
و عين:

و  الحموتي  فيصل  السيد)ة) 
الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 انصار  بني 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 542 وفي   2022 أكتوبر   06 بتاريخ 
شارع املسي3ة الطابق االول الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4567.
848I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ATLAS AGRUMES
شركة املساهمة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc
ATLAS AGRUMES شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلوتماعي )), شارع 

واد زيز أكدال - 50090 الرباط 
املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.820(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
 50090  - شارع واد زيز أكدال   ,((«
الرباط املغرب» إج  »5, شارع القا�سي 
 - السوي�سي  الصنهاجي,  حمادي  بن 

50570 الرباط املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   57 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 529547.
849I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

RC CASA 423.695( LCUP(
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

)RC CASA 423.695( LCUP شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 57 شارع 

محمد اليازيدي - 60)20 الدار 
البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57065
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
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تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
و   LCUP SUCCURSALE التسمية 
 ,546 الكائن بالعنوان مجموعة رقم 
برشيد   20000  - برشيد  إيكوبارك 
املغرب و املسي3 من طرف السيد)ة) 

اللبار فيصل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   22 بتاريخ  ب30شيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 949.
850I

ASARTIS CONSULTING

COMPLEXE STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ASARTIS CONSULTING
زاوية شارع القدس وشارع أبو بكر 
القادري إقامة التعاون الطابق 4، 

20640، الدار البيضاء املغرب
COMPLEXE STATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد ) الطابق 5 رقم 22 - 

20240 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4556(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
بومزبرا  هاور  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   (50
)ة) موالي  850 حصة لفائدة السيد 
أكتوبر   (5 بتاريخ  العز  املصطفى 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845557.
851I

ASARTIS CONSULTING

COMPLEXE STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

ASARTIS CONSULTING
زاوية شارع القدس وشارع أبو بكر 
القادري إقامة التعاون الطابق 4، 

20640، الدار البيضاء املغرب
COMPLEXE STATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد ) الطابق 5 رقم 22 - 

20240 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4556(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

بومزبرا شيماء كمسي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845557.
852I

HIGH EDGE CONSULTING

LES CREATUERS ID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
LES CREATUERS ID شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

القاهرة رقم 95 بلوك ) مبنى رقم 
5 الطابق االر�سي رقم 20 - 000)9 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(005

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 57 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 LES CREATUERS الشريك الوحيد 
درهم   50.000 رأسمالها  مبلغ   ID
شارع  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
رقم  مبنى   ( بلوك   95 رقم  القاهرة 
 9(000  -  20 الطابق االر�سي رقم   5
تطوان املغرب نتيجة ل : الشركة لم 

تحقق هدفها االوتماعي.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  مبنى   ( بلوك   95 رقم  القاهرة 
 9(000  -  20 الطابق االر�سي رقم   5

تطوان املغرب. 
و عين:

و  مروني  علمي  دعاء  السيد)ة) 
شارع محمد عزيمان زنقة  عنوانه)ا) 
تطوان   9(000 عين ملول   6 رقم   (

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2245.
853I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE IDIRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 55، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

STE IDIRI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب رقم 
55، املجمع املنهي ،تجزئة 2 شارع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0605
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDIRI
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيت ضيافة أو رياض.
مكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 2 ،تجزئة  املنهي  املجمع   ،55 رقم 
إقامة حرف ب  شارع عالل الفا�سي، 

- 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عزيز الديري : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الديري  عزيز  السيد 
 85200 االخصاص  بوتسليت  زنقة 

سيدي إفني املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الديري  عزيز  السيد 
 85200 االخصاص  بوتسليت  زنقة 

سيدي إفني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 45)545.
854I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DIVA ELECTROMENAGERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
 DIVA ELECTROMENAGERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 75، 
حي النقدوم سيدي ابراهيم فاس - 

0000) فاس اململكة املغربية.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.64655
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
 DIVA ELECTROMENAGERS
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
النقدوم  حي   ،75 رقم  اإلوتماعي 
 (0000  - فاس  ابراهيم  سيدي 
لعدم  نتيجة  املغربية  اململكة  فاس 

استأناف نشاط الشركة.
و عين:

و  السقيفي  سعيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة بالد الوليد رقم 55 حي 
املرينين 0000) فاس اململكة املغربية 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ،75 وفي رقم   2022 نون30   05 بتاريخ 
 - حي النقدوم سيدي ابراهيم فاس 

0000) فاس اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 54 نون30 2022 

تحت رقم 64655/022.
855I

CASA COMPTES

MOM ARCHI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام ااسا�سي للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MOM ARCHI »شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 202 شارع 
عبد املومن الطابق السفلي رقم 5 - 

60)20 الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام ااسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5((795

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022

ااسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقتضيات القانون: 
للقانون  واملكمل  املعدل   106-14
املتعلق بممارسة مهنة   016-89 رقم 

الهندسة املعمارية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845596.
856I

CASA COMPTES

 COMPTOIR MEDICO
 DENTAIRE ET
CHIRURGICAL
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC
 COMPTOIR MEDICO

 DENTAIRE ET CHIRURGICAL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: حي 

راسين، 57 زنقة عين تاووطات 
إقامة كولد، الطابق 4 رقم 8 - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(74(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
التجاري  االسم  إضافة   - مايلي: 
»J.A.T MEDICAL» لالسم االوتماعي 

للشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
ليشمل  الشركة  نشاط  توسيع   -
وتوزيع  استي3اد  التالية:  العمليات 
ومنتجات  التجميل  مستحضرات 
النظافة الشخصية، وااوهزة الطبية 

واملكمالت الغذائية.

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
- تجديد القانون االسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
 COMPTOIR االوتماعي:  االسم   -
 MEDICO DENTAIRE ET
التجاري:  االسم   -  CHIRURGICAL
 J.A.T« و   «J.A.T MEDICAL«

«IMPLANTS
بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
وتوزيع  استي3اد  الشركة:  هدف   -
ومنتجات  التجميل  مستحضرات 
النظافة الشخصية، وااوهزة الطبية 
دون  )الباقي  الغذائية.  واملكمالت 

تغيي3).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84625.
857I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

HIGH MED
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

)6، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
HIGH MED »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

بوركون زنقة وعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق ااول، رقم ) - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54(9((

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 52 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 الهدف االوتماعي للشركة
قرار رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 
االوتماعي  الرأسمال  من  الرفع   2-
إج   درهم   (100.000،00( من 

).000.000,00 5) درهم نقدا و ذلك 
الجارية املستحقة  الديون  بتعويض 
عل  الشركة بإصدار) 9.000) حصة 
درهم   100,00 بقيمة  اوتماعية 
و  ااداء  كاملة   ، الواحدة  للحصة 
اإلبراء عن طريق املبادلة بدين لفائدة 
الحســـاب الجاري للشــريك الوحــــيــد. 

قرار رقم -3: الذي ينص عل  مايلي: 
تحيين القانون ااسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 
تغيي3 الهدف االوتماعي للشركة

بند رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 
الرفع من الرأسمال االوتماعي

بند رقم -3: الذي ينص عل  مايلي: 
تحيين القانون ااسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844742.
858I

CORPORATE AUDIT GROUP

LINEA LUXE
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
الطابق  شارع عبد املومن،   ,445
 ،20000  ،  22 رقم  الخامس، 

casablanca maroc
ذات  »شركة   LINEA LUXE
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد»
االوتماعي:  مقرها  وعنوان 
املنطقة الصناعية موالي رشيد زنقة 
) رقم 547 بن مسيك سيدي عتمان 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2296(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  الرغم  عل   الشركة  استمرارية 

فقدان أكث3 من ثالثة أرباع رأسمالها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
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النظام ااسا�سي التالية: 
الذي ينص عل  مايلي:  بند رقم.: 
من  الرغم  عل   الشركة  استمرارية 

فقدان أكث3 من ثالثة أرباع رأسمالها
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844957.
859I

fiduhaouz

لكلينيك ديمو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduhaouz
 Boulevard Allal El Fassi,

 residence Jawhara, appartement
Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب
لكلينيك ديمو شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

08 الطابق الثاني عمارة 5 اقامة 
بريستيجيا تاركة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : لكلينيك 

ديمو.
معالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النطق.
رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
اقامة   5 عمارة  الثاني  الطابق   08
 40000  - مراكش  تاركة  بريستيجيا 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : عزاب  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عزاب  امينة  السيدة 
البيضاء  الدار  طريق  لكسور  تجزئة 
مراكش   40000 رقم85   02 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عزاب  امبنة  السيدة 
البيضاء  الدار  طريق  لكسور  تجزئة 
مراكش   40000 رقم85   02 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2020 تحت رقم )55528.
860I

MOGADOR GESTION

MEDICLAIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

MEDICLAIR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 58-
02 الطابق السفلي زنقة اشبيلية 
شارع املسي3ة - 44000 الصويرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(407

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   02 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   MEDICLAIR
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
الطابق   18-02 رقم  اإلوتماعي 

السفلي زنقة اشبيلية شارع املسي3ة 
نتيجة  املغرب  الصويرة   44000  -
بسبب  ارباح  اية  تحقيق  عدم   : ل 

تداعيات وائحة كوفيد19-.
و حدد مقر التصفية ب رقم -18
اشبيلية  زنقة  السفلي  الطابق   02
الصويرة   44000  - املسي3ة  شارع 

املغرب. 
و عين:

و  بوكرين  العزيز  عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة النور رقم )5 سيدي 
املغرب  البيضاء   20280 معروف 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 442/2022.

861I

PSYMOR

PSYMOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 PSYMOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 55 

عمارة البستان G4 حي سعيد حجي 
سال - 55560 سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0459
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   PSYMOR الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
عمارة   55 رقم  اإلوتماعي  مقرها 
سال  حجي  سعيد  حي   G4 البستان 
 : ل  نتيجة  املغرب  سال   55560  -

.DISSOLUTION ANTICIPEE

 55 و حدد مقر التصفية ب رقم 

حي سعيد حجي   G4 عمارة البستان 

سال - 55560 سال املغرب. 

و عين:

و  اوغوغ  فتيحه  السيد)ة) 
العرصة   (( عمارة   9 رقم  عنوانه)ا) 

سال 55560 سال املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9472).

862I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 EMERGENCE MONEY
MARKET FUND
إعالن متعدد القرارات

 EMERGENCE MONEY« 

«MARKET FUND

صندوق مشت3ك للتوظيف 
رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- زاوية 

أبو ظبي وطريق الجديدة وازيس 

تعديــل نظــام التدبيـر 

غي3  العامة  الجمعية  بمووب   -I

 VALORIS« تدبي3  ملؤسسة  العادية 

 54 في  املنعقدة   «MANAGEMENT

مارس 2022، تقرر:

• تجديد الرخصة ؛

• تعديل نظام التدبي3. 

من  التدبي3  نظام  اعتماد  تم   -II

طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 

 2022 غشت   (5 بتاريخ   «AMMC«

 .GP22132 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكمة  لد   الضبط  بكتابة 

 50 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844476.

عن املستخلص والبيانات

863I
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MOGADOR GESTION

MOGADOR PACKAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

MOGADOR PACKAGING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

الغزوة - 44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(52(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   2( املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   MOGADOR PACKAGING

وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 

 - الغزوة  دوار  اإلوتماعي  مقرها 

 : الصويرة املغرب نتيجة ل   44000

تداعيات  أرباح بسبب  عدم تحقيق 

كوفيد19-.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الغزوة - 44000 الصويرة املغرب. 

و عين:

و  ازروال  يوسف  السيد)ة) 

تجزئة   0( 05 عمارة  عنوانه)ا) شقة 

 44000 الجديدة  الصويرة  الهناء 

)ة)  كمصفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   04 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 430/2022.

864I

EXCELLENTIA Consulting

 اندو موروكو دستربسيون 
 INDO MOROCCO(

)DISTRIBUTION
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

EXCELLENTIA Consulting
الطابق  عزمي  سليمان  زنقة   5
الزرقطوني  شارع   56 مكتب   6
الدارالبيضاء ، 60)20، الدارالبيضاء 

املغرب
 INDO( اندو موروكو دست3بسيون 
 (MOROCCO DISTRIBUTION

»شركة املساهمة»
 4 االوتماعي:  مقرها  وعنوان 
زنقة روما - شقة رقم 52 - املحيط - 

50040 الرباط املغرب.
»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.898((

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 يناير 2025

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنوات املالية التالية: 

2025 -

ااشخاص الطبيعيون: 
سرسيطو  دارموان  السيد)ة) 
بصفته)ا) متصرف والكائن عنوانه)ا) 

ب: اندونيسيا - واكرتا اندونيسيا
ااشخاص املعنويون: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8657.
865I

lesboncomptes

live inox
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

lesboncomptes
 hassania 1 alia (89

 mohammedia MOHAMMEDIA،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

live inox شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 

دربالشباب أ رقم 544 العاليا 

 MOHAMMEDIA املحمدية

20800 املحمدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2485(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن30   55 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤلية   live inox حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

دربالشباب  اإلوتماعي  مقرها 

املحمدية  العاليا   544 رقم  أ 

MOHAMMEDIA 20800 املحمدية 

املغرب نتيجة النعدام سوق الشغل.

و عين:

و  زعنوني  ياسين  السيد)ة) 

 22 زنقة  املسي3ة  مشروع  عنوانه)ا) 
املحمدية   20800 املحمدية   8 رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 

أكتوبر   55 بتاريخ  الختامية 

 MOHAMMEDIA وفي   2022

MOHAMMEDIA 20800 املحمدية 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

شتن30 2022 تحت رقم 5906.

866I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ISLAM TIGHDWIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

ISLAM TIGHDWIN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 6) تجزئة 
سي30ونورد 2 ابن الخطيب شقة 
رقم 5 الطابق 2 - 0000) فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.60457

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها   ISLAM TIGHDWIN
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 2 سي30ونورد  تجزئة   (6 اإلوتماعي 
ابن الخطيب شقة رقم 5 الطابق 2 - 
0000) فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق غرض الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 6) تجزئة 
سي30ونورد 2 ابن الخطيب شقة رقم 

5 الطابق 2 - 0000) فاس املغرب. 
و عين:

و  لهويوي  امحمد  السيد)ة) 
 2 سي30ونورد  تجزئة   (8 عنوانه)ا) 
 (0000  5 رقم  شقة  الخطيب  ابن 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 54 نون30 2022 

تحت رقم 6147/2022.
867I

fidomek

SOCIETE STOCK GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي3 تسمية الشركة

 SOCIETE STOCK GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي رقم 4 زنقة 
واد زيز الطابق الثالت شقة رقم 
7 اكدال الرباط - 50090 الرباط 

املغرب.
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تغيي3 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

547955
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي3   2025 ابريل   20 املؤرخ في 
 SOCIETE« من  الشركة  تسمية 
 SOCIETE« إج    «STOCK GARDEN

.«MYA GARAGE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اكتوبر   04 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2025 تحت رقم 5))9
868I

fidomek

SOCIETE MYA GARAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE STOCK GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 4 زنقة 
واد زيز الطابق الثالت شقة رقم 7 

اكدال - 50090 الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.547955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2025 ابريل   20 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
مرزوقي محمد  )ة)  تفويت السيد 
من  اوتماعية  حصة   200 سليم 
)ة)  حصة لفائدة السيد   800 أصل 
ابريل   20 واسلم عبد الرحيم بتاريخ 

.2025
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اكتوبر   04 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2025 تحت رقم 5))9
869I

مستامنة شامة

BDS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 
الناظور املغرب

BDS CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

املطاراقامة لينا الناظور - 62000 
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58265
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2025 دون30   24 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 BDS الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   CONSTRUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
لينا  املطاراقامة  حي  اإلوتماعي 
املغرب  الناظور   62000  - الناظور 

نتيجة ل : ازمة القطاع.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62000  - الناظور  لينا  املطاراقامة 

الناظور املغرب. 
و عين:

ربيع املاحي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
حي املطاراملدينة لينا 62000 الناظور 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 4060.
870I

مستامنة شامة

BDS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
BDS CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي املطار 
اقامة لينا - 62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58265
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يناير   0( املؤرخ في 
شركة   BDS CONSTRUCTION
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي حي املطار اقامة لينا 
- 62000 الناظور املغرب نتيجة الزمة 

القطاع.
و عين:

ربيع املاحي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 62000 الجديدة  املدينة  املطار  حي 
الناظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ )0 يناير 2022 وفي حي املطار 
اقامة لينا - الناظور الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 4228.
871I

مستامنة شامة

JOUHRI CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
JOUHRI CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي تعاونية 
الفتح اركمان - 62000 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   59 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   JOUHRI CARS

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

 - اركمان  الفتح  تعاونية  اإلوتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور   62000

ازمة القطاع.

و حدد مقر التصفية ب تعاونية 
الناظور   62000  - اركمان  الفتح 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) هشام زعاج و عنوانه)ا) 
الناظور  اركمان  لهدارة  اوالد  دوار 

62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 55 غشت 

2022 تحت رقم 4582.

872I

Sonrisa

 SOCIETE KHOMSI FRERES
ELITE AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

 SOCIETE KHOMSI FRERES

ELITE AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي قصر 

موالي امحمد الخنك - 52000 

الرشيدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(455

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 نون30 2022 تمت إضافة 

إج  نشاط الشركة  التالية  اانشطة 

الحاجي :
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- نقل البضائع لحساب الغي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 913/2022.

873I

INNOGLOBAL

INNOGLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

INNOGLOBAL

 BD ABDELLAH BEN YASSINE

 N°5 IMM BELLDONE ETG7

 BUR 8 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

INNOGLOBAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 05 إقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن ياسين 

طابق 7 رقم 08 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45698(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   INNOGLOBAL

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

شارع  بلدون  إقامة   05 اإلوتماعي 
عبد هللا بن ياسين طابق 7 رقم 08 - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : -املنافسة 

- قلة املبيعات.

و حدد مقر التصفية ب 05 إقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن ياسين طابق 
البيضاء  الدار   20000  -  08 رقم   7

املغرب. 

و عين:

و  را�سي  سعيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 578 زنقة ابن املعتز طابق ) 

شقة 6 20000 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) أيمن را�سي و عنوانه)ا) 
4 زنقة ابن املعتز شقة  إقامة ووهرة 
الدار   20000 بلفدير   ( طابق   6
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7900).
874I

la marocaine des bilans

TALK CENTRE PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

la marocaine des bilans
محج 55 يناير مكتب رقم 8 عمارة 
أدرار حي الداخلة ، 80060، أكادير 

املغرب
TALK CENTRE PRIVE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة 
رقم 0) الطابق ااول شارع فرحات 
حشاد حي الداخلة - 80000 أكادير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40905

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 أبريل   5( املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TALK CENTRE الوحيد  الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   PRIVE
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع  ااول  الطابق   (0 رقم  شقة 
فرحات حشاد حي الداخلة - 80000 
أكادير املغرب نتيجة ل : توقيف كلي 

للنشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب شقة رقم 
0) الطابق ااول شارع فرحات حشاد 
حي الداخلة - 80000 أكادير املغرب. 

و عين:

 السيد)ة) ميلود وراف و عنوانه)ا)
املغرب  الصويرة   44000 الصويرة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   50 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 550598.
875I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

POCATORM
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc
POCATORM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: تجزئة 25 
مارس بلوك ي رقم 5078 - - العيون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4(55(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
تم   27/10/2022 بتاريخ  مايلي: 
 POCATORM شركة  تاسيس 
رأسمال الشركة في مبلغ   SARL AU
500.000.00درهم، مجزأ عل  5000 
عنوان  درهم   500 فئة  من  حصة 
الشركة تجزئة 25 مارس بلوك ي رقم 

5078 العيون 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
حصة   5000 يمتلك ابراهيم ملغاري 
اج   عوهد  الشركة  حصص  من 

ابراهيم ملغاري تسيي3 الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3162/2022.
876I

OPTIONS NET

OPTIONS NET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

OPTIONS NET
 LOT SALIMA ETG MA RUE 50

 6 ، 20153، CASABLANCA
MAROC

OPTIONS NET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 تجزئة 
سليمة الطابق م أ زنقة 6 - )2055 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(7955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   08 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   OPTIONS NET
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
تجزئة سليمة الطابق   50 اإلوتماعي 
الدارالبيضاء   2055(  -  6 زنقة  أ  م 

املغرب نتيجة ل : قرار الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب 50 تجزئة 
 2055(  -  6 سليمة الطابق م أ زنقة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  بوغالم  بديعة  السيد)ة) 
رقم   5 زنقة  تجزئة سهام  عنوانه)ا) 
 20550 كاليفورنيا   2 شقة   ((
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846458.
877I
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

AKSO CAR

إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc

AKSO CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: تجزئة 

707 رقم 474 - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4(477

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تاسيس  تم   21/10/2022 بتاريخ 

رأسمال   AKSO CAR SARL شركة 

500.000.00درهم،  الشركة في مبلغ 

مجزأ عل  5000 حصة من فئة 500 

درهم عنوان الشركة تجزئة 707 رقم 

474 العيون 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

 500 اشلحي  العزيز  عبد   : يمتلك 

عماد  الشركة  حصص  من  حصة 

حصص  من  حصة   250 اشلحي 

حصة   250 اشلحي  محمد  الشركة 

من حصص الشركة عوهد اج  عماد 

اشلحي تسيي3 الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3112/2022.

878I

MOORE CASABLANCA

يما كابيطال شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

يما كابيطال شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي )54 شارع 
أحمد املجاطي الطابق الثالث رقم 
5 معاريف - 70)20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562(59
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
مسؤلية  ذات  شركة  كابيطال  يما 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات التابعة
التي  القابضة  الشركات  نشاط 
إدارة  أو  وضع  في  عنها  نيابة  تعمل 
ااوراق املالية العقارية أو معامالت 

ااوراق املالية أو مراقبة الشركات
تقديم خدمة ااعمال.

عنوان املقر االوتماعي : )54 شارع 
رقم  الثالث  الطابق  املجاطي  أحمد 
البيضاء  الدار   20(70  - معاريف   5

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : برادة  حليمة  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حليمة برادة عنوانه)ا) 89 
شارع املحيط ااطل�سي عين الدئاب 

20052 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  برادة  حليمة  السيدة 
عين  ااطل�سي  املحيط  شارع   89
الدئاب 20052 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846489.

879I

CCA CONSULTING

MEDICAL BIO SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

MEDICAL BIO SANTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 5/5) 
شارع موالي عبد هللا حي اإلدارات 
فقيه بن صالح - )20)2 فقيه بن 

صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDICAL BIO SANTE
و  شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء املصحات و املراكز الطبية.
 1/35  : االوتماعي  املقر  عنوان 
اإلدارات  حي  هللا  عبد  موالي  شارع 
فقيه بن   2(20(  - فقيه بن صالح 

صالح املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد وليل العطار : 400 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
الشركة مارل : 600 حصة بقيمة 

500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
28 محج  الشركة مارل عنوانه)ا) 
الرباط   50500 الرياض   حي  امليليا 

املغرب.
عنوانه)ا)  العطار  وليل  السيد 
 5.7 5 زنقة املعطي بنقاسم كلم  رقم 
السوي�سي  السادس  محمد  شارع 

الرباط 50570 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  العطار  وليل  السيد 
 5.7 5 زنقة املعطي بنقاسم كلم  رقم 
السوي�سي  السادس  محمد  شارع 

الرباط 50570 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

55 نون30 2022 تحت رقم 285.
880I

NBK CONSULTING SARL

قصبة تبقال
إعالن متعدد القرارات

NBK CONSULTING SARL
إقامة الباتول الطابق الثاني، زاوية 
شارع محمد الخامس و زنقة محمد 
البقال ، وليز، مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب



22365 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

قصبة تبقال »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: إمليل 
صندوق ال30يد رقم 5) أسني عمالة 

الحوزمراكش - - مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9959

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

توسيع نطاق سلطات التسيي3
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :54 رقم  بند 

مايلي: التسيي3ثم اإلداع القانوني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   2( بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 9706)5.
881I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

TOP TRANS ZAGORA
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc
TOP TRANS ZAGORA »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: الوفاق 

رقم 6د - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4554(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
العام  بمووب محضر الجمع  مايلي: 
 2022 اكتوبر   22 يومه  االستثنائي 
حمزة  السيد  عين   : االتي  تقرر 
العبيوي السيد عمر العبيوي مسي3ا 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
قدم السيد حمزة العبيوي استقالته 

من تسيي3 الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3262/2022.
882I

FIDUNEL

IMPACT CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق ) رقم 6 الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

IMPACT CONSULTING »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: سيدي 
معروف مجموعة إقامات املستقبل 

املجموعة 6 عمارة 8) الشقة ) 
الطابق السفلي - 20520 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.289755

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
محمد  نجيد  السيد  تفويت  مايلي: 
عز  السيد  اج   نقذية  حصة   270
الدين مسطار ليصبح في حوزته 900 
درهم   500 فئة  من  نقذية  حصة 
رأسمال  وهو  درهم   90.000,00 اي 

الشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
إعادة تعيين السيد عز الدين مسطار 

كمسي3 للشركة ملدة غي3 محدودة
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تغيي3 الشكل القانوني للشركة لتصبح 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 الشكل القانوني للشركة لتصبح 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

ينص عل   الذي  و7:   6 رقم  بند 

محمد  نجيد  السيد  تفويت  مايلي: 

عز  السيد  اج   نقذية  حصة   270

الدين مسطار ليصبح في حوزته 900 

درهم   500 فئة  من  نقذية  حصة 

رأسمال  وهو  درهم   90.000,00 اي 

الشركة.

بند رقم 55: الذي ينص عل  مايلي: 

إعادة تعيين السيد عز الدين مسطار 

كمسي3 للشركة ملدة غي3 محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7)8462.

883I

CABINET ESSADKIA

LOCADIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

LOCADIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 594 

زنقة 08 حي الحرية الجنوبية - 

65450 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 شتن30   56

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCADIL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX
رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - 08 حي الحرية الجنوبية  زنقة   594

65450 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الزاكي  بنعي�سى  السيد   -

بقيمة 500 درهم.
بقيمة   500  : السيد عادل الزاكي 

500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل الزاكي عنوانه)ا) حي 
 594 رقم   08 الحرية الجنوبية زنقة 

65450 العيون املغرب.
عنوانه)ا)  الزاكي  بنعي�سى  السيد 
رقم   08 زنقة  الجنوبية  الحرية  حي 

594 65450 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عادل الزاكي عنوانه)ا) حي 
 594 رقم   08 الحرية الجنوبية زنقة 

65450 العيون املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 25 أكتوبر 

2022 تحت رقم )44.
884I

STE FIDUKARS SARL

RANYA AB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC
RANYA AB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

الوحدة ورزازات رقم 686 - 45000 
ورزازات املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55545
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   07 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
العاجي  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
اوتماعية من  حصة   400 العبا�سي 
أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

محمد داود بتاريخ 07 شتن30 2022.
العاجي  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
اوتماعية من  حصة   200 العبا�سي 
أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

موح  داود بتاريخ 56 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   02 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2022 تحت رقم 67).

885I

FLASH ECONOMIE

CYB-RM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CYB-RM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق2 الشقة رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565747
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
CYB-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RM
تحديد   -  : غرض الشركة بإيجاز 
وتقييم ومراقبة املخاطر االست3اتيجية 

والتشغيلية والسي30انية والتدريب
وميع  ومراقبة  وتركيب  -تسويق 
وبرامج  املعلومات  تكنولوويا  حلول 

اامن االلكت3وني 
الحاسب  أنظمة  وتأمين  -تدقيق 

اآلجي.
46 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
 -  6 الشقة رقم  الزرقطوني الطابق2 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد وميل هشام : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  وميل  السيد 
فيال واد   2 ممر دي سي3ينكاس ممر 
البيضاء  الدار   20000 الذئاب  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  وميل  السيد 
فيال واد   2 ممر دي سي3ينكاس ممر 
البيضاء  الدار   20000 الذئاب  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )744).

886I

KHOUYI BADIA

 STE«DMA SERVICE» S.A.R.L
au

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 STE«DMA SERVICE« S.A.R.L au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املكتب 
رقم 8) الطابق 7 اإلقامة رقم 04 
و08 شارع سبو املدينة الجديدة - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STE«DMA SERVICE« S.A.R.L au
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
املكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 04 رقم  اإلقامة   7 الطابق   (8 رقم 
 - الجديدة  املدينة  سبو  شارع  و08 

50000 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : حيدارا  كونتي  دويبي  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حيدارا  كونتي  دويبي  السيد 
عنوانه)ا) 57 أجي دي إبينيس مونتيني 

جي 78580 بريتونو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
حيدارا  كونتي  دويبي  السيد 
عنوانه)ا) 57 أجي دي إبينيس مونتيني 

جي 78580 بريتونو فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4229.
887I

PRIVILEGE CABINET

 CABINET KIL DE
KINESITHERAPIE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET KIL DE
KINESITHERAPIE SARL AU

تفويت الحصص 
رقم سجل التجاري 49))55

العامة  الجمعية  القرار  إن   -1  
 2022/07/28 بتاريخ  العادية  الغي3 
 CABINET KIL DE للشركة املسماة 
شركة   KINESITHERAPIE SARL
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ومقرها   500.000 رأسمال  الوحيد 
الطابق  مسودة  بتجزئة  االوتماعي 
الثاني رقم 56 شارع أنفا السواني قرر 

ت مايلي :
تفويت 500 حصة اوتماعية من 
السيد البقاجي الياس لفائدة السيدة 
درهم   500 فئة  من  عطاف  كوثر 

للواحدة بتاريخ 2022/07/25
من   6-7 وبالتاجي تعديل الفصول 

القانون ااسا�سي.
2-إن اإليداع القانوني ثم انجازه   
لده املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 

2022/08/04 تحت رقم 05)256
مستخلص مطابق أصل التسيي3

من فظلك أروو تصحيح اإلعالن 
رقم   2022/11/11 بتاريخ  املرسل 

طلب 684245859
888I

comptoir expertise du maroc

ARTE KZM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
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 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
ARTE KZM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي املحل 

التجاري رقم 25 حي السالم 
بنسليمان - 000)5 بنسليمان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARTE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.KZM SARL
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
املحل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
التجاري رقم 25 حي السالم بنسليمان 

- 000)5 بنسليمان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 (((  : العالية  ايت  السيد كريم 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 (((  : ايت العالية  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 ((4  : العالية  ايت  مني3  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم ايت العالية عنوانه)ا) 

ايطاليا 864)5 بييال ايطاليا.
العالية  ايت  زكرياء  السيد 
عنوانه)ا) شارع 02 مارس الرقم 297 
الفقيه بن   2(20( الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.

السيد مني3 ايت العالية عنوانه)ا) 
ايطاليا 864)5 بييال ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد مني3 ايت العالية عنوانه)ا) 
ايطاليا 864)5 بييال ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  سليمان  ب0ن  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 595.

889I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

HBO HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
526 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف الطابق 5 الرقم 2 الجديدة 
الجديدة، 24000، الجديدة املغرب

HBO HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي )5 شارع 
بئ3انزران - 24000 الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4705
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2057 يناير   04 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
فاطمة اومالز  )ة)  تفويت السيد 
500 حصة اوتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد اومالز 

بتاريخ )0 يناير 2057.
العز  ام  زهرة  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اوتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد اومالز 

بتاريخ )0 يناير 2057.
العز  ام  وفاء  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اوتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد اومالز 

بتاريخ )0 يناير 2057.
ام  مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
العز 200 حصة اوتماعية من أصل 
200 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

اومالز بتاريخ )0 يناير 2057.

تفويت السيد )ة) عبد الواحد ام 
العز 200 حصة اوتماعية من أصل 
200 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

اومالز بتاريخ )0 يناير 2057.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   05 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2057 تحت رقم 25587.
890I

ACSERIS Expert-comptable

IMMO2BE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حل الشركة
 IMMO2BE

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 من شتن30   (0 املؤرخ في 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

.IMMO2BE ذات الشريك الوحيد
 و حدد مقر التصفية ب شارع 68 

رقم 5ـC أنكاي املصل 
الحسوني  مراد  السيد)ة)  عين  و 
55ـ  شارع ويورج اخود  و عنوانه)ا) 
بلجيكا  بروكسل  سكاربك   50(0

كمصفي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 2)554. 
891I

fidomek

SOCIETE MYA GARAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي3 نشاط الشركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE MYA GARAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االوتماعي رقم 4 
واد زيز الطابق الثالت شقة رقم 
7 اكدال الرباط - 50090 الرباط 

املغرب.
تغيي3 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.547955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي3   2022 نون30   09 املؤرخ في 
إج   »مستودع»  من  الشركة  نشاط 

»ميكانيكي )اصالح السيارات) 
)هياكل السيارات و  ورش اصالح 

الصباغة)
بيع قطع غيار السيارات».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8909.

892I

MOGADOR GESTION

TABOU DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
TABOU DESIGN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
5 مسي3ة املرامر - 44000 الصويرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4975

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 52 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TABOU DESIGN الشريك الوحيد 
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
الصويرة   44000  - مسي3ة املرامر   5
أية  عدم تحقيق   : نتيجة ل  املغرب 

أرباح بسبب تداعيات كوفيد19-.
و حدد مقر التصفية ب محل رقم 
الصويرة   44000  - مسي3ة املرامر   5

املغرب. 
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و عين:
 PASCAL ROLAND H (السيد)ة
شيشت  و عنوانه)ا)   PERMENTIER
44000 الصويرة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 443/2022.
893I

شركة فيدوسو

STE Corse rent Car M.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
502 شارع املوحدين الحسيمة ، 

2000)، الحسيمة املغرب
STE Corse rent Car M.A شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي مركز 

سيدي بوعفيف أيت يوسف وعلي - 
2000) الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Corse rent Car M.A
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
مركز   : االوتماعي  املقر  عنوان 
سيدي بوعفيف أيت يوسف وعلي - 

2000) الحسيمة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 2.500  : الدهري  علي  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 2.500  : قمران  محمد  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدهري  علي  السيد 
يوسف  ايت  بوعفيف  سيدي  مركز 

وعلي 2000) الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)  قمران  محمد  السيد 
حي لعزيب امزورن 2000) الحسيمة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  امغار  محمد  السيد 
 4 اقامة ابن بطوطة بلوك د الطابق 

رقم 97 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 967.
894I

Hedge Consulting

CEFA INDUSTRIES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

Hedge Consulting
 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

CEFA INDUSTRIES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االوتماعي 74-70, 
زاوية محمد سميحة و أوالد زيان، 

الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47(755
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 شتن30 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إج   الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844442.

895I

STE CECONA SARL

MED HAJJI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

MED HAJJI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

العمران رقم 2555 عمارة 54-6 

سلوان تجزئة العمران رقم 2555 

عمارة 6-54 سلوان 62000 الناظور 

املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2022 نون30   08 املؤرخ في 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

عمارة   2555 رقم  العمران  »تجزئة 

رقم  العمران  تجزئة  سلوان   6-14

 62000 سلوان   6-14 عمارة   2555

الناظور املغرب» إج  »تجزئة العمران 

العمران  تجزئة  سلوان   59(7 فتح 

الناظور   62000 سلوان   59(7 فتح 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 8)47.

896I

STE CECONA SARL

MED HAJJI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
MED HAJJI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
العمران رقم 2555 عمارة 54-6 

سلوان تجزئة العمران رقم 2555 
عمارة 6-54 سلوان 62000 الناظور 

املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون30   08 املؤرخ في 
مسي3 وديد للشركة السيد)ة) حاجي 

محمد كمسي3 آخر
تبعا إلقالة مسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 8)47.

897I

FIDUCIAIRE -312-

شركة احفاد بوجمعة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE -312-
 LOT EL BARAKA LAKSSOUR 4(
 ROUTE DE CASA N ، 40080،

MARRAKECH MAROC
شركة احفاد بوومعة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 
شيشاوة غاز مكتب رقم 7 طريق 
اسفي الحي الصناعي -مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55875
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»420.000 درهم» أي من »400.000 

عن  درهم»   820.000« إج   درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إوراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545458.

898I

BT CONSEIL

BE CONCIERGERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

BE CONCIERGERIE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 50, شارع 

الحرية الطابق ),الشقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56228(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCIERGERIE

غرض الشركة بإيجاز : -الخدمات 

التجارية;

-خدمات االستقبال واإلرشاد;.
عنوان املقر االوتماعي : 50, شارع 
 20000  -  5 ),الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة لبنى مختارة بدراوي : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بدراوي  مختارة  لبنى  السيدة 
الطابق   , انفا  شارع   505 عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   20000  5( ,الشقة   6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بدراوي  مختارة  لبنى  السيدة 
الطابق   , انفا  شارع   505 عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   20000  5( ,الشقة   6

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846555.
899I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

SINAFIA TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
SINAFIA TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 452) ر 70 

رواء - 54000 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66545

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

هشام بوعفية  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) الكبي3 

لحسيني بتاريخ 57 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 57 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4059.
900I

le partenaire fiscal

SERVICE INTERIM TFZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

le partenaire fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق ) رقم 

6 عمارة ال30كة، 90000، طنجة 
املغرب

SERVICE INTERIM TFZ شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي املركب 
التجاري االمل ) ,املحل رقم ر.ج 
58 طريق تطوان - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2595
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE INTERIM TFZ
تعيين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوفي3 االوراء؛
البشرية:  املوارد  استشارات 
املوظفين  دعم  التقييم،  التوظيف، 

والباحثين عن عمل، التدريب...
واملوارد  املعلومات،  نظام  إدارة 

البشرية؛
املباشرة  املساهمة  عامة:  بصفة 
للشركة  املباشرة  املباشرة،  الغي3  أو 
في وميع العمليات التجارية، املالية، 

وميع  في  و  املنقولة  أو  العقارية 
الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 
املرتبطة بالنشاط االوتماعي للشركة 
أو بأي نشاط مشابه أو ملحق يعطي 

أفضلية لتطور الشركة..
املركب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 58 ,املحل رقم ر.ج   ( التجاري االمل 
طريق تطوان - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 50 السيد عبد الجليل املرني�سي : 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد عثمان املرني�سي : 50 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املرني�سي  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا) )7 شارع الواليات املتحدة 

-مرشان 90000 طنجة املغرب.
السيد عثمان املرني�سي عنوانه)ا) 
-مرشان  شارع الواليات املتحدة   7(

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
املرني�سي  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا) )7 شارع الواليات املتحدة 

-مرشان 90000 طنجة املغرب
السيد عثمان املرني�سي عنوانه)ا) 
-مرشان  شارع الواليات املتحدة   7(

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259485.
901I

MOGADOR GESTION

FRIENDS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
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44000، ESSAOUIRA MAROC
 FRIENDS CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي محل رقم 
54 مكرر زنقة احمد املنصور الحي 
الصناعي - 44000 الصويرة املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(867
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تغيي3  25 أكتوبر  املؤرخ في 
شراء  و  »بيع  من  الشركة  نشاط 
»تنظيم  إج   بالتقسيط»  مواد البناء 

الحفالت».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 449/2022.
902I

مستامنة شامة

LEAD HUNTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
LEAD HUNTER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي اوالد 
عي�سى بني انصار - 62000 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  04 ف30اير  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 LEAD HUNTER الوحيد  الشريك 
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلوتماعي اوالد عي�سى 
الناظور املغرب   62000  - بني انصار 

نتيجة ل : ازمة القطاع.

اوالد  بحي  التصفية  مقر  وحدد 
 62000  - عي�سى بني انصار الناظور 

الناظور املغرب. 
و عين:

و  بوقدور  مصطفى  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي عبد املومن بني انصار 
62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 4057.
904I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE SOUSS
IMMEUBLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االوتماعي للشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE SOUSS IMMEUBLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 25 
عمارة أمنار شارع محمد الخامس 
انزكان عمالة انزكان ايت ملول - 

50)86 انزكان املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2685

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون30   02 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
محمد  شارع  أمنار  عمارة   25 »رقم 
ايت  انزكان  عمالة  انزكان  الخامس 
إج   املغرب»  انزكان   86(50  - ملول 
الطابق الثالث   ( الشقة   65( »رقم 
شارع محمد الخامس انزكان عمالة 
الدشي3ة   86(60  - انزكان ايت ملول 

الجهادية املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2285.
905I

MAITRE HICHAM ABALI

جنان الريحان
فسخ عقد تسيي3 حر اصل تجاري 

)ااشخاص الطبيعيون)
فسخ عقد تسيي3 حر اصل تجاري

ونان الريحان
بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 58 
أكتوبر 2022 تم فسخ عقد التسيي3 
السيد)ة)  طرف  من  املوقع  الحر 
مالك)ة)  )بصفته)ا)  فتيحة البصري 
لألصل التجاري) الحامل)ة) للبطاقة 
 E289658 رقم  للتعريف  الوطنية 
ونان  مطعم  بالعنوان  القاطن)ة) 
تسلطانت  الكواسم  دوار  الريحان 
املغرب  مراكش   40000  - مراكش 
)بصفته)ا)  االسد  علي  والسيد)ة) 
مسي3)ة) حرا )ة)) الحامل)ة) للبطاقة 
 524980965 الوطنية للتعريف رقم 
عمارة  ويليز  بالعنوان  القاطن)ة) 
 - سوريا  زنقة   52 شقة  البغدادي 
واملسجل  املغرب  مراكش   40000
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بمراكش تحت عدد 94422.
906I

مستامنة شامة

LEAD HUNTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
LEAD HUNTER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : اوالد 
عي�سى بني انصار - 62000 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.54655
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 ف30اير   55 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LEAD HUNTER حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي اوالد 
الناظور   62000  - عي�سى بني انصار 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
و عين:

و  بوقدور  مصطفى  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي عبد املومن بني انصار 
62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اوالد  وفي   2022 ف30اير   55 بتاريخ 
الناظور   62000  - عي�سى بني انصار 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 5)42.

907I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 EMERGENCE EQUITY
FUND

إعالن متعدد القرارات

«EMERGENCE EQUITY FUND« 
صندوق مشت3ك للتوظيف 
رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- زاوية 
أبو ظبي وطريق الجديدة وازيس 

تعديــل نظــام التدبيـر 
غي3  العامة  الجمعية  بمووب   -I
 VALORIS« تدبي3  ملؤسسة  العادية 
 54 في  املنعقدة   «MANAGEMENT

مارس 2022، تقرر:
• تجديد الرخصة ؛

• تعديل نظام التدبي3. 
من  التدبي3  نظام  اعتماد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 
 2022 غشت   (5 بتاريخ   «AMMC«

 .GP22135 تحت رقم
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القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لد   الضبط  بكتابة 
 50 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845750.
عن املستخلص والبيانات

908I

G.MAO.CCF

STE TISSA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE TISSA CASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
2 الحي مسي3ة تيسة تاونات محل 
رقم 2 الحي مسي3ة تيسة تاونات 

4200) تيسة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2022/225(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   56
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TISSA CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ااموال.
عنوان املقر االوتماعي : محل رقم 
2 الحي مسي3ة تيسة تاونات محل رقم 
 (4200 الحي مسي3ة تيسة تاونات   2

تيسة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحلوي  توفيق  السيد 
 (4200 تاونات  تيسة  املسي3ة  حي 

تيسة املغرب.
السيد هشام بوماليك عنوانه)ا) 
 (4200 تاونات  تيسة  االداري  الحي 

تيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الحلوي  توفيق  السيد 
 (4200 تاونات  تيسة  املسي3ة  حي 

تيسة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 09 نون30 2022 

تحت رقم 124/2022.

909I

ANDERSEN CONSULTING

 OUTISTAR SOLUTIONS
OFFSHORE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي3 تسمية الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 OUTISTAR SOLUTIONS

OFFSHORE SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االوتماعي منطقة 

الحرة البقعة رقم 9 القطعة رقم 2 - 
90000 طنجة املغرب.
تغيي3 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
506659

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
2022 تم تغيي3  59 أكتوبر  املؤرخ في 
 OUTISTAR« من  الشركة  تسمية 
 SOLUTIONS OFFSHORE SARL

.«OSGI SARL AU«  إج «AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 98)259.

910I

ste al moustakbal conseil

 SERVICES ET TRAVAUX

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 services et travaux international

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي القدس 

2 بلوك 55 رقم 57 لي3اك سيدي 

ابراهيم فاس - 000) فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6565(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

برادة  التهامي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   500

5.000 حصة لفائدة السيد )ة) انس 

بن فارس بتاريخ 06 أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   06 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4557.

911I

A. SAAIDI CONSULTANTS

EMERGENCE BOND FUND
إعالن متعدد القرارات

«EMERGENCE BOND FUND« 

صندوق مشت3ك للتوظيف 

رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- زاوية 

أبو ظبي وطريق الجديدة وازيس 

تعديــل نظــام التدبيـر 

غي3  العامة  الجمعية  بمووب   -I

 VALORIS« تدبي3  ملؤسسة  العادية 

 54 في  املنعقدة   «MANAGEMENT

مارس 2022، تقرر:

• تجديد الرخصة ؛

• تعديل نظام التدبي3. 

من  التدبي3  نظام  اعتماد  تم   -II

طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 

 2022 غشت   (5 بتاريخ   «AMMC«

 .GP22131 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكمة  لد   الضبط  بكتابة 

 50 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844474.

 عن املستخلص والبيانات

912I

مستامنة شامة

JOUHRI CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

JOUHRI CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : تعاونية 
الفتح اركمان - 62000 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 غشت   02 في  املؤرخ 

ذات  شركة   JOUHRI CARS حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

 - اركمان  الفتح  تعاونية  اإلوتماعي 

الناظور املغرب نتيجة الزمة   62000

القطاع.

و عين:

السيد)ة) هشام زعاج و عنوانه)ا) 

 62000 لهدرة  زعاج  اوالد  دوار 

الناظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي تعاونية   2022 غشت   02 بتاريخ 
الناظور   62000  - اركمان  الفتح 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 4250.

913I

A. SAAIDI CONSULTANTS

EMERGENCE SERENITE
 إعالن متعدد القرارات

«EMERGENCE SERENITE« 
صندوق مشت3ك للتوظيف 
رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- زاوية 
أبو ظبي وطريق الجديدة وازيس 

تعديــل نظــام التدبيـر 
غي3  العامة  الجمعية  بمووب   -I
 VALORIS« تدبي3  ملؤسسة  العادية 
 54 في  املنعقدة   «MANAGEMENT

مارس 2022، تقرر:
• تجديد الرخصة ؛

• تعديل نظام التدبي3.  
من  التدبي3  نظام  اعتماد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 
 2022 غشت   (5 بتاريخ   «AMMC«

 .GP22129 تحت رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لد   الضبط  بكتابة 
 50 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844475.
عن املستخلص والبيانات

914I

ESPACE AIT CHRIBOU

ESPACE AIT CHRIBOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE AIT CHRIBOU
دوار ايت شريبو واويزغت ازيالل ، 

22000، ازيالل املغرب
ESPACE AIT CHRIBOU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار ايت 
شريبو واويزغت ازيالل - 22000 

ازيالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE AIT CHRIBOU
-مزارع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
دواون وعلف دواون ومنتج البيض

-ادارة الضيعات الفالحية.
: دوار ايت  عنوان املقر االوتماعي 
 22000  - ازيالل  واويزغت  شريبو 

ازيالل املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد يوسف الهائل : 4)) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد عصام الهائل : ))) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
))) حصة   : السيد عزيز وسمور 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهائل  يوسف  السيد 
تجزئة نوران بلوك 5 رقم 7 بني مالل 

000)2 بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)  الهائل  عصام  السيد 

اسبانيا.. اسبانيا.
السيد عزيز وسمور عنوانه)ا) دوار 
 22000 ايت شريبو واويزغت ازيالل 

ازيالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الهائل  يوسف  السيد 
تجزئة نوران بلوك 5 رقم 7 بني مالل 

000)2 بني مالل املغرب
عنوانه)ا)  وسمور  عزيز  السيد 
ازيالل  واويزغت  شريبو  ايت  دوار 

22000 ازيالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بازيالل  االبتدائية 

2022 تحت رقم 408.
915I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ZORA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

ZORA TRANS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 58 
تجزئة اامل املحايطة - 000)8 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9575
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZORA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغي3.
 58 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
 8(000  - املحايطة  اامل  تجزئة 

تارودانت املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الخمار  هشام  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخمار  هشام  السيد 
املحايطة  اامل  تجزئة   58 رقم 

000)8 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخمار  هشام  السيد 
املحايطة  اامل  تجزئة   58 رقم 

000)8 تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 755.

916I

fiduazizi

 SOCIETE SIGNALISATION
ET EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
 SOCIETE SIGNALISATION

ET EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة بوملان 

رقم 89 حي خط الرملة 05 زنقة 
بوملان رقم 89 حي خط الرملة 05 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(097
 2( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن30 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SIGNALISATION ET

.EQUIPEMENT
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تخطيط الطرق.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 05 الرملة  حي خط   89 رقم  بوملان 
حي خط الرملة   89 زنقة بوملان رقم 

05 70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : وبالة  السيد مصطفى 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 5000  : وبالة  مصطفى  السيد 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى وبالة عنوانه)ا) 
التسمية  داحو  اوالد  اليبض  دوار 

80000 ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد مصطفى وبالة عنوانه)ا) 
التسمية  داحو  اوالد  اليبض  دوار 

80000 ايت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 2848/2022.
917I

CORPORATE AUDIT GROUP

WOD TO FIT
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
WOD TO FIT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: 67، زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم )، 
املعاريف، - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.459507
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
 500 تفويت  عل   املصادقة  مايلي: 
حصة اوتماعية لفائدة السيد مراد 

بالعسرية
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
املوافقة عل  استقالة السيدة سناء 

منظر من منصبها كمسي3ة للشركة
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
ااسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

الحصص
بند رقم 8: الذي ينص عل  مايلي: 

الرأسمال
عل   ينص  الذي   :(4 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسي3ين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846244.

918I

fiduazizi

DOVINCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
DOVINCY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

بوذنيب رقم 259 حي خط الرملة 
05 زنقة بوذنيب رقم 259 حي خط 
الرملة 05 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2022/42(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   5(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOVINCY
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ااثاث.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الرملة  خط  حي   259 رقم  بوذنيب 
حي خط   259 زنقة بوذنيب رقم   05

الرملة 05 70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الفيالجي  مروان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   500  : السيد براح سعيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : الفيالجي  مروان  السيد 

بقيمة 500 درهم.
بقيمة   500  : السيد براح سعيد 

500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الفيالجي عنوانه)ا)  السيد مروان 
بنسركاو  الوفاق   ((8 رقم  ا  بلوك 

80000 اكادير املغرب.
السيد براح سعيد عنوانه)ا) 570 
 24000  2 الطابق  السالم  تجزئة 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الفيالجي عنوانه)ا)  السيد مروان 
بنسركاو  الوفاق   ((8 رقم  ا  بلوك 

80000 اكادير املغرب
السيد براح سعيد عنوانه)ا) 570 
 24000  2 الطابق  السالم  تجزئة 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   5( االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 2167/2022.
919I

CORPORATE AUDIT GROUP

 ATLANTIC EDUCATION
GROUPE PRIVE

شركة املساهمة
رفع رأسمال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 ATLANTIC EDUCATION

GROUPE PRIVE شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 67، زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم )، 
املعاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.462(57

العام  الجمع  بمقت�سى 
أكتوبر   20 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2022
درهم»   28.800.000« قدره  بمبلغ 
إج   درهم»   5.500.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم»   (0.(00.000«
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846245.
920I

شركة حسابات فاس

GLOBAL PARTNERSHIP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
GLOBAL PARTNERSHIP شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 58 
الطابق الثاني الشقة 8 تجزئة ايت 
اسقاطو 2 فاس - 0500) فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4954(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 يونيو   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 GLOBAL الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   PARTNERSHIP
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
الثاني  الطابق   58 رقم  اإلوتماعي 
الشقة 8 تجزئة ايت اسقاطو 2 فاس 
- 0500) فاس املغرب نتيجة ل : أزمة 

القطاع.
 58 و حدد مقر التصفية ب رقم 
تجزئة ايت   8 الثاني الشقة  الطابق 
فاس   (0500  - فاس   2 اسقاطو 

املغرب. 
و عين:

و  شوالكوف  بافيل  السيد)ة) 
الثاني  الطابق   58 رقم  عنوانه)ا) 
الشقة 8 تجزئة ايت اسقاطو 2 فاس 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   (0500

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم ))5).
921I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

HAMDOUNE FISH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب

HAMDOUNE FISH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي النهضة 
رقم 6) زنقة مراكش شقة 05 - 

70002 املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMDOUNE FISH

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  البضائع  نقل  ااسماك. 

والتجارة  والتصدير  االستي3اد  الغي3. 

العامة......

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
زنقة مراكش شقة   (6 النهضة رقم 

05 - 70002 املر�سى العيون املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد هشام الحمدوني 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام الحمدوني عنوانه)ا) 
6) زنقة د تجزئة رياض م ج 46000 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد هشام الحمدوني عنوانه)ا) 
6) زنقة د تجزئة رياض م ج 46000 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3306/2022.

922I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

STE AGRICOLE AHL EL-
WASSAT

شركة التوصية بااسهم 
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
 STE AGRICOLE AHL EL-WASSAT

شركة التوصية بااسهم 
وعنوان مقرها اإلوتماعي بلوك ب 

شارع املغرب العربي حي موالي رشيد 
- 70002 العيون املغرب

تأسيس شركة التوصية بااسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(74(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
بااسهم  التوصية  لشركة  ااسا�سي 

باملميزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

بااسهم.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOLE AHL EL-WASSAT
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخضر  الحمضيات  وتصدير 

االستغالل الزراعي لألرا�سي......
بلوك ب   : عنوان املقر االوتماعي 
شارع املغرب العربي حي موالي رشيد 

- 70002 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد ادريس احبابو : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : حمداوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احبابو  ادريس  السيد 

 (8 رقم  البحر  إقامة  النهضة  حي 

70002 املر�سى العيون املغرب.

السيد محمد حمداوي عنوانه)ا) 
رقم   5 شقة  ا  بلوك  راقية  تجزئة 

البيضاء   20000 معروف  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  احبابو  ادريس  السيد 

 (8 رقم  البحر  إقامة  النهضة  حي 

70002 املر�سى العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3307/2022.

923I

DAELMED SARL AU

دايل ميد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAELMED SARL AU

 N 16 3eme étage lotissement

 ezzaitouna 22 av madiouna safi

، 46000، Safi Maroc

دايل ميد شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة 56 

الطابق الثالث تجزئة الزيتونة 22 

شارع مديونة - 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دايل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميد.
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب وحدات لزراعة املائية.
- اعمال متنوعة..

 56 : شقة  عنوان املقر االوتماعي 
 22 الزيتونة  تجزئة  الثالث  الطابق 
شارع مديونة - 46000 اسفي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عزوز  اصحيح  السيد 
 05 الوئام  اقامة  ب  بلوك   42 رقم 
آسفي   46000 حي اونان الشقوري 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  اصحيح  عزوز  السيد 
 05 الوئام  اقامة  ب  بلوك   42 رقم 
آسفي   46000 حي اونان الشقوري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.

924I

CABINET DAHOU ALI

SOBIMAN MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET DAHOU ALI
 QUARTIER LAARASSI
 BOUSSARDOUN N 3
 QUARTIER LAARASSI

 BOUSSARDOUN N 3، 6200،
NADOR MAROC

SOBIMAN MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
بويزارزارن الطابق االول رقم 2 

الناظور الناظور 62000 الناظور 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2488(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOBIMAN MAROC
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و االشغال املختلفة
املنتجات  وميع  وبيع  شراء   -

التجارية
- الديكورات والت3كيبات الداخلية 

والخاروية.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  االول  الطابق  بويزارزارن 
الناظور   62000 الناظور  الناظور 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : ايمان  الصيد  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيد البوزيدي الحسين 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ايمان  الصيد  السيدة 
حي عريض ) ديار عريض إقامة أ رقم 

5 الناظور 62000 الناظور املغرب.
الحسين  البوزيدي  السيد 
البساتين  السعادة  تجزئة  عنوانه)ا) 
02 الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ايمان  الصيد  السيدة 
حي عريض ) ديار عريض إقامة أ رقم 

5 الناظور 62000 الناظور املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4775.
925I

مكتب بوقسري يوسف للخدمات االدارية و 

القنصلية

 ASOU MED IMPORT
EXPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي3 وديد للشركة

مكتب بوقسري يوسف للخدمات 
االدارية و القنصلية

حي اوالد ابراهيم زنقة 9 رقم 24 
الناظور الناظور، 62000، الناظور 

املغرب
 ASOU MED IMPORT EXPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
اخندوق احدادا الناضور - 62000 

الناضور املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57549

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 54 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

امزريني يونس كمسي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4570.
926I

wimocab

PHARMACIE RAWYA
عقد تسيي3 حر اصل تجاري )ااشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيي3 حر اصل تجاري

PHARMACIE RAWYA
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة)  أعطى   2022 شتن30   08

للبطاقة  )ة)  الحامل  خلفي  الحسن 

املسجل   BK19915 رقم  الوطنية 

بالسجل التجاري 452766 باملحكمة 

التجارية بالدار البيضاء حق التسيي3 

ب  الكائن  التجاري  لألصل  الحر 

بلوك   2 لساسفة  الدارالبيضاء 

طريق  زنقة)5  مكرر  رقم47)  واو 

الدارالبيضاء   20470  - الجديدة 
سلباوي  يوسف  للسيد)ة)  املغرب 

رقم  الوطنية  للبطاقة  )ة)  الحامل 

سنة تبتدئ من   ( ملدة   BE758994

05 غشت 2022 و تنتهي في 05 غشت 

 5.550 شهري  مبلغ  مقابل   2025

درهم.

927I

FIDIS CONSEIL

 AMZIL LEGUMES ET
FRUITS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 AMZIL LEGUMES ET FRUITS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي متجر 

بالطابق السفلي الرقم د )6) 

تامنصورت مراكش 40000 مراكش 

املغؤب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50(209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 ماي   20

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMZIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LEGUMES ET FRUITS
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بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخضربالتقسيط  و  الفواكه  وشراء 

و الجملة.

متجر   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 (6( د  الرقم  السفلي  بالطابق 

مراكش   40000 تامنصورت مراكش 

املغؤب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   55  : بنبفال  نادر  السيد 

بقيمة 5.500 درهم للحصة.

حصة   45  : السيد امزيل محمد 

بقيمة 4.500 درهم للحصة.

حصة   40  : ليل   امزيل  السيدة 

بقيمة 4.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنبفال  نادر  السيد 

 ( االزدهار   9 املحاميد  اسكجور 

مراكـش   40000  58 شقة   25 عمارة 

املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  امزيل  السيد 

سيبع   576 رقم  املدارس  شارع 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  ليل   امزيل  السيدة 

 (6( رقم  د  حرف   08 الشطر 

تامنصورت 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ليل   امزيل  السيدة 

 (6( رقم  د  حرف   08 الشطر 

تامنصورت 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2020 تحت رقم 82)2.

928I

Nada LAHLOU 

MABEL AUDIO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Nada LAHLOU
 Rue Abdelali BENCHEKROUNE
 Bureaux ASSALAM 3ème étage

N°9، 30000، FES MAROC
MABEL AUDIO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
سبو،عمارة رقم 4 و 8، الطابق 
ااول، مكتب رقم ) - 50000 
مكناس املدينة الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5768(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MABEL AUDIO
غرض الشركة بإيجاز : بيع اآلالت 
السمعية بالجملة والتقسيط، صنع 
و  استي3اد  السمعية،  اآلالت  قوالب 
تصدير اآلالت السمعية وكل مادة أو 
عتاد لصنع القوالب املناسبة لآلالت 

السمعية..
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،8 و   4 رقم  سبو،عمارة 
ااول، مكتب رقم ) - 50000 مكناس 

املدينة الجديدة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 : برادة  غزيول  سلمى  السيدة 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
برادة  غزيول  سلمى  السيدة 
حدائق  تجزئة  رقم26  عنوانه)ا) 
 (0000 الشقف  عين  البديع طريق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
برادة  غزيول  سلمى  السيدة 
حدائق  تجزئة  رقم26  عنوانه)ا) 
 (0000 الشقف  عين  البديع طريق 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2)42.
929I

FIDUSCAL

ASSURANCES LYOUBI
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT (25
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
ASSURANCES LYOUBI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: حي والء 

شارع أ رقم 2 قطاع 5 شطر 5 عمارة 
56 التشارك الداربيضاء - 20640 

الذاربيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.542999

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 54 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
05 بيع الحصص: الذي  قرار رقم 
ينص عل  مايلي: يوافق الجمع العام 
السيد  قرر  مايلي:  عل   االستثنائي 
حصصه  وميع  بيع  يوسف  انغمر 
لكل  )50)حصة  تقدر بخمسين  التي 
ثالثين  رقية  بن صالح  :السيدة  من 
حصة.والسيدة مووان غزالن   ((0(

عشرين )20) حصة.

الحصص:  -02توزيع  رقم  قرار 

يقرر الجمع  الذي ينص عل  مايلي: 

في  أدناه  املحددة  الحصص  حجز 

املقت3حات التالية : السيدة بن صالح 

رقية تسعمائة وثمانون)980) حصة 

و مووان غزالن عشرون)20) حصة.

مجموع 5000 حصة 

مسي3  إستقالة   03- رقم  قرار 

الشركة : الذي ينص عل  مايلي: يقبل 

إستقالة  االستثنائي  العام  الجمع 

 ASSURANCES« الشركة  مسي3 

يوسف  انغمر  السيد   :  «LYOUBI

 P279341 الوطنية  البطاقة  حامل 

بصفته املسي3 واملمثل القانوني لها.

وديد  مسي3  -04تعيين  رقم  قرار 

قرر  الذي ينص عل  مايلي:   : لشركة 

وديدة  مسي3ة  تعيين  العام  الجمع 

 «ASSURANCES LYOUBI« لشركة 

و ممتلة قانونية لها السيدة مووان 

الوطنية  لبطاقة  الحاملة  غزالن 

J485400 ،لفت3ة غي3 محدودة.

اإلدارة  صالحيات   05- رقم  قرار 

ستلتزم  مايلي:  عل   ينص  الذي   :

بجميع  صحيح  بشكل  الشركة 

خالل  من  بها  املتعلقة  االعمال 

التوقيع الوحيد لسيدة مووان غزالن 

 J485400 الوطنية  لبطاقة  الحاملة 

،و كدللك املعامالت املالية و البنكية 

من خالل التوقيع الوحيد لسيدة بن 

صالح رقية ، حاملة البطاقة الوطنية 

,J-422065

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

املساهمات 

عل   ينص  الذي   :52 رقم  بند 

مايلي: اإلدارة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 846556.

930I
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CGA MED CONSULTING SARL

 YASMINA PASTEIS SARL 
 sous l’enseigne  

 commerciale « PASTEIS DE
.« NATA BY YASMINA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CGA MED CONSULTING SARL
 RUE HAY HAYANI, N° 20,

 LOCAL B ، 90000، TANGER
MAROC

 YASMINA PASTEIS** ** «
 SARL ** « sous l’enseigne

 commerciale « PASTEIS DE
NATA BY YASMINA ». شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

طارق ابن زياد رقم 552 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(2009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   55
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 **  «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 YASMINA PASTEIS** SARL ** «
 sous l’enseigne commerciale «
 PASTEIS DE NATA BY YASMINA

..«
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعجنات  منتجات  وتحويل 
وميع  عامة  وبصفة  والحلويات 
في  للبيع  لألكل  الصالحة  املنتجات 

عين املكان أو لالستخراج ؛
استي3اد وتصدير وتوزيع وميع   •
املواد ااولية ووميع املنتجات ووميع 
ااهمية  ذات  املواد  ووميع  السلع 
والزراعية  الغذائية  للصناعات 

وخاصة املعجنات والحلويات.

عل   والتدريب  االستشارات   •
صناعة الحلويات واملعجنات.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 90000  -  552 رقم  زياد  ابن  طارق 

طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
املجدوب  ابن  أيوب  السيد 
 500 بقيمة  حصة   (50  : الحسني 

درهم للحصة.
حصة   550  : السيدة منى طارق 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجدوب  ابن  أيوب  السيد 
مراكش  شارع  عنوانه)ا)  الحسني 
 77 رقم   7 عمارة طاردان بلوك أ ط 

90000 طنجة املغرب.
السيدة منى طارق عنوانه)ا) شارع 
 7 مراكش عمارة طاردان بلوك أ ط 

رقم 77 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
املجدوب  ابن  أيوب  السيد 
مراكش  شارع  عنوانه)ا)  الحسني 
 77 رقم   7 عمارة طاردان بلوك أ ط 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259240.
931I

BAKHADDA RACHID

TCHOUKI 2022
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAKHADDA RACHID
 APPT NO 8 1ER ETAGE IMM

 A3 BOUSTANE A4 OUISLANE ،
50045، MEKNES MAROC

TCHOUKI 2022 شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 622 
مروان ) الطابق السفلي - 50080 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   06
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TCHOUKI 2022
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع اقل من 5.) طن.
عنوان املقر االوتماعي : رقم 622 
 50080  - الطابق السفلي   ( مروان 

مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد تشوكي عبد املجيد : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد تشوكي عبد املجيد : 5000 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  تشوكي  السيد 
 C DE VALENCIA16 عنوانه)ا) 
 P03 2A SABADELLE 08200

.BARCELONE ESPAGNE
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
املجيد  عبد  تشوكي  السيد 
 C DE VALENCIA16 عنوانه)ا) 
 P03 2A SABADELLE 08200

BARCELONE ESPAGNE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 التجارية بمكناس بتاريخ 

2022 تحت رقم -.
932I

BMH EXPERTS

انارة للتأمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
انارة للتأمين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االوتماعي 80 شارع 
سجلماسة بلفيدير الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.842650

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 شتن30 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 5065).
933I

COMPTA-ECO MAROC

UNITYPLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II TISSIR II N ، 527

26100، BERRECHID MAROC
UNITYPLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 52 شارع 

سارية بن زنيم الطابق الثالث الشقة 
) النخيل - 40)20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562(67
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   20
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املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNITYPLAST

غرض الشركة بإيجاز : - شراء بيع 

وتوزيع قطع بالستيكية 

منتووات  وبيع  صناعة   -

بالستيكية.

52 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

سارية بن زنيم الطابق الثالث الشقة 

البيضاء  الدار   20(40  - النخيل   (

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

600 حصة   : السيد محمد فكري 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 400  : السيد حفيظ حميد هللا 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد فكري عنوانه)ا) حي 

5 تيط مليل  296 طابق  5 رقم  االمل 

البيضاء 29642 البيضاء املغرب.

هللا  حميد  حفيظ  السيد 

 (0 ع   8 مج  البدر  تجزئة  عنوانه)ا) 

ش )5ط 4 سيدي حجاج تيط مليل 

البيضاء 29642 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد محمد فكري عنوانه)ا) حي 

5 تيط مليل  296 طابق  5 رقم  االمل 

البيضاء 29642 البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846420.

934I

fiduciaire dar dmana

STE CHAIBIENE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 55 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 55 الطابق الثاني 

وزان، 56200، وزان املغرب
STE CHAIBIENE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي بدوار 
اللشان وماعة ابريكشة اقليم وزان 

- 56200 وزان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.579

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   50 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   STE CHAIBIENE
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
وماعة  اللشان  بدوار  اإلوتماعي 
56200 وزان   - ابريكشة اقليم وزان 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصادية 
الشركة  تغطية  دون  حال  مما 

ملصاريفيها..
بدوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اللشان وماعة ابريكشة اقليم وزان 

- 56200 وزان املغرب. 
و عين:

الشعيبي  السالم  عبد  السيد)ة) 
ابريكشة  اللشان  دوار  عنوانه)ا)  و 
املغرب  وزان   56200 وزان  اقليم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
بدوار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اللشان وماعة ابريكشة اقليم وزان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 797).

935I

fiduciaire dar dmana

 JAWHARATE OUAZZANE
LILE ISKANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 55 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 55 الطابق الثاني 

وزان، 56200، وزان املغرب
 JAWHARATE OUAZZANE LILE

ISKANE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي اكادير 
تجزئة كريمة الطابق الثاني رقم 90 

وزان - 56200 وزان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(85

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   55 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 JAWHARATE الوحيد  الشريك 
مبلغ   OUAZZANE LILE ISKANE
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
تجزئة  اكادير  حي  اإلوتماعي  مقرها 
 - 90 وزان  كريمة الطابق الثاني رقم 
56200 وزان املغرب نتيجة ل : ازمة 
اقتصادية مما اثر سلبا عل  الشركة 

وحال دون تغطية مصاريفيها..
و حدد مقر التصفية ب حي اكادير 
 90 تجزئة كريمة الطابق الثاني رقم 

وزان - 56200 وزان املغرب. 
و عين:

و  حماني  عاطف  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي اكادير تجزئة كريمة 05 
 56200 90 وزان  زنقة ابن رشد رقم 

وزان املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي اكادير تجزئة 

كريمة الطابق الثاني رقم 90 وزان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 798).
936I

fiduciaire dar dmana

Café Moon Distribution
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 55 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 55 الطابق الثاني 

وزان، 56200، وزان املغرب
Café Moon Distribution شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : بحي 
العدير تجزئة املنظر الجميل السفلي 
رقم 0) وزان - 56200 وزان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5597
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة   Café Moon Distribution
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي بحي 
العدير تجزئة املنظر الجميل السفلي 
56200 وزان املغرب   - 0) وزان  رقم 
قيام  وعدم  اقتصادية  الزمة  نتيجة 

الشركة باي معاملة..
و عين:

و  شوياخ   محمد  السيد)ة) 
بعالش  تجزئة  اكادير  بحي  عنوانه)ا) 
وزان املغرب   56200 وزان   56 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بحي  وفي   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 
العدير تجزئة املنظر الجميل السفلي 
رقم 0) وزان - 56200 وزان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 799).
937I
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CABINET RAMI EXPERTISE

 CENTRE DE SOUTIEN
 SCOLAIRE ALLAS. MA

PRIVE
شركة ذات مسؤلية 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

 CENTRE DE SOUTIEN
 SCOLAIRE ALLAS. MA PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الشقة 
اليسر  من الطابق الثاني أوالد 

بوعبيد الساقية أوالد الطيب فاس - 
0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DE SOUTIEN  :

.SCOLAIRE ALLAS. MA PRIVE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة للتحضي3 لالمتحانات.
الشقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
أوالد  الثاني  الطابق  من  اليسر  
بوعبيد الساقية أوالد الطيب فاس - 

0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : كريم  الكرزيفي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكرزيفي كريم عنوانه)ا) 
 (0000 الطاهريين  بالد   7 زنقة   25

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد الكرزيفي كريم عنوانه)ا) 
 (0000 الطاهريين  بالد   7 زنقة   25

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4686.

938I

ASMAA MEDIA GROUP

AKHD WA ATAA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 9) الرقم 

20 ال30نو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

AKHD WA ATAA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي التقدم 

الزنقة )5 رقم 8 الحي املحمدي - - 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(04699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2056 غشت   (0 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 AKHD WA الوحيد  الشريك  ذات 

ATAA مبلغ رأسمالها 550.000 درهم 

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي التقدم 
املحمدي  الحي   8 رقم   5( الزنقة 

عدم   : املغرب نتيجة ل  البيضاء   -  -

االشتغال.

و حدد مقر التصفية ب حي التقدم 
 -  - الحي املحمدي   8 رقم   5( الزنقة 

البيضاء املغرب. 
و عين:

محمد امين مكزاري و  السيد)ة) 
عنوانه)ا) البيضاء - البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
التقدم  حي   : بالتصفية  املتعلقة 

الزنقة )5 رقم 8 الحي املحمدي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2056 تحت رقم 655570.
939I

tob travaux divers

TDH PROD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي وجي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 55 العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

TDH PROD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة E رقم )87 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TDH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROD

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اافالم السينمائية والفيديو وال30امج 

التلفزيونية.
لألفالم  اإلنتاج  بعد  ما  أنشطة 

والفيديو وال30امج التلفزيونية ،
توزيع اافالم السينمائية والفيديو 

وال30امج التليفزيونية.
السينمائية.  اافالم  عرض 
ونشر  الصوتية  التسجيالت  إنتاج 

املوسيقى..
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 -  87( رقم   E مجموعة  الوحدة 

70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الت3وزي  دداه  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الت3وزي  دداه  السيد 
حي   07 رقم  ودها  بن  سيدي  شارع 

القسم 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الت3وزي  دداه  السيد 
حي   07 رقم  ودها  بن  سيدي  شارع 

القسم 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-
940I

FLASH ECONOMIE

DETAILING 24
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DETAILING 24 شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

النصر زنقة 55 رقم 85 عين الشق - 

20000 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 56590(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DETAILING 24

تفصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتلميع السيارة.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
85 عين الشق -  55 رقم  النصر زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : الناجي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الناجي  ياسين  السيد 
 52 شقة   52 زنقة سوطي3ن رقم   2(

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الناجي  ياسين  السيد 
 52 شقة   52 زنقة سوطي3ن رقم   2(

20000 الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845705.

941I

FLASH ECONOMIE

MIAMI DENTAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MIAMI DENTAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 59 شارع 

فرحات حشاد - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 557(9(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   59
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIAMI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DENTAL
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسنان.
 59  : االوتماعي  املقر  عنوان 
الدار   20000  - شارع فرحات حشاد 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد حجي يونس : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  حجي  السيد 
 7 الشقة   ( 96 زنقة الهدهد الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  حجي  السيد 
 7 الشقة   ( 96 زنقة الهدهد الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840242.
942I

marrakech finance

SH CARE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
SH CARE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنيت 
بزنس سونت3 زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 54 باب 
دكالة - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العناية و الجمال.
زنيت   : االوتماعي  املقر  عنوان 
بزنس سونت3 زنقة مسلم تجزئة بوكار 
باب   54 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة - 40000 مراكش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتاجي:

 500  : سيلفي  هودين  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هودين سيلفي عنوانه)ا) 
مجال رويال بالم فيال )7 تامصلوحت 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة هودين سيلفي عنوانه)ا) 
مجال رويال بالم فيال )7 تامصلوحت 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545455.
943I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEACOM-AQUACULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-05 

صندوق ال30يد رقم 546، 000)7، 

الداخلة املغرب

SEACOM-AQUACULTURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي القسم 

2 رقم 98 - 000)7 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5555
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
 GEORGES )ة)  السيد  تفويت 
حصة   LOUIS VAUCHER 190
حصة   200 أصل  من  اوتماعية 
 GERARD )ة)  السيد  لفائدة 
POURTOY بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير 2025 تحت رقم 50.

944I

ASMAA MEDIA GROUP

STE SALMA CUIR

إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 9) الرقم 

20 ال30نو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

STE SALMA CUIR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: )50 

ابن هيثم سيدي ابراهيم - - فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(585(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 58 ماي 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

 (75 هرمو�سي  حدو  السيد  تفويت 

حصة لفائدة السيدة زهرة املزود و 

75) حصة لفائدة امحمد مويسة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

لشركة  وديدين  مسي3ين  تعيين 

السيد  و  محمد  الكمري  السيد 

مويسة امحمد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

راسمال الشركة

عل   ينص  الذي   :(6 رقم  بند 

مايلي: تسيي3 الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 2576.

945I

2AACOMM

B.BEAUTY CENTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AACOMM
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

B.BEAUTY CENTER شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 204 

شارع باعمراني أمل ) ط 2 شقة 2 
ال30نو�سي الدار البيضاء - 20200 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4842((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نون30   55
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.B.BEAUTY CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتجميل.
 204  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 2 شقة   2 ط   ( شارع باعمراني أمل 
 20200  - البيضاء  الدار  ال30نو�سي 

الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : شباب  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
ألف   : شباب  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ابتسام شباب عنوانه)ا) 
05 عمارة ج رقم  إقامة الحمد م س 
الدار البيضاء   20200 9 عين السبع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة ابتسام شباب عنوانه)ا) 
05 عمارة ج رقم  إقامة الحمد م س 
الدار البيضاء   20200 9 عين السبع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دون30 2020 تحت رقم 759579.

946I

LEADER FIN

Y&G HOME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفاجي بيارد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكتب 52 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
Y&G HOME شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 508 شارع 
رحال بن أحمد الطابق ااول شقة 
45 بيلفيدير - 0000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562587
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y&G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOME

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو:

 ، والتجاري  العقاري  التطوير   -
عل   والبناء   ، البناء  أرا�سي  اقتناء 
السكني  لالستخدام  وماعية  أرض 
لجميع  والت3ويج   ، التجاري  أو 
ااشكال بشكل عام ، وتحقيق وميع 
شركات  بنشاط  املتعلقة  العمليات 
أو املطورين العقاريين للعمل  البناء 

املتنوع أو البناء ؛
- إدارة املساكن واإليجارات.

لألعمال  العام  املقاول   -
في مجال  أنواعها  والخدمات بجميع 
عن  نيابة  املدنية  والهندسة  البناء 

القطاع العام أو الخاص.
الصحي  الصرف  أعمال  وميع   -

والطرق.
املنتجات  واستي3اد  تصدير   -

واملواد من أي نوع ؛
من  عمليات  أي   ، عامة  وبصفة 
تتعلق بشكل مباشر أو غي3  أي نوع 
مباشر بالهدف الرئي�سي والتي يمكن 

أن تسهل االمتداد والتطوير..
 508  : االوتماعي  املقر  عنوان 
شارع رحال بن أحمد الطابق ااول 
الدار   0000  - بيلفيدير   45 شقة 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : القطني  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القطني عنوانه)ا)  السيدة عزيزة 
البيضاء  الدار   0000 البيضاء  الدار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
القطني عنوانه)ا)  السيدة عزيزة 
البيضاء  الدار   0000 البيضاء  الدار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 00845647.
947I
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fiduciaire dar dmana

T.M.A Industrie
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 55 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 55 الطابق الثاني 

وزان، 56200، وزان املغرب
T.M.A Industrie شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املكتب 5 
اقامة االهرام ب زنقة ابن زياد وابي 
زرع القنيطرة - 54000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67509
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 T.M.A : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Industrie
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 maintenance des équipements
 électro mécanique-assemblage

industriel-اشغال مختلفة..
عنوان املقر االوتماعي : املكتب 5 
اقامة االهرام ب زنقة ابن زياد وابي 
القنيطرة   54000  - القنيطرة  زرع 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : عمري  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمري  عثمان  السيد 
رقم 2242 عمارة ب الشقة 05 تجزئة 
القنيطرة   54000 الحدادة القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عمري  عثمان  السيد 
رقم 2242 عمارة ب الشقة 05 تجزئة 
القنيطرة   54000 الحدادة القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 05 نون30 

2022 تحت رقم 509)9.

948I

fidomek

SOCIETE YL AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE YL AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

بويسمساد ايت احسين ايت حرز 
هللا اقليم الحاوب الحاوب 55000 

الحاوب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57687
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE YL AGRI

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
الفالحي

بيع-شراء املعدات الفالحية
بيع-شراء املواد الفالحية

االست3اد و التصدير.
دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
حرز  ايت  احسين  ايت  بويسمساد 
 55000 هللا اقليم الحاوب الحاوب 

الحاوب املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : اخموش  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : اخموش  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن اخموش عنوانه)ا) 
 5 كولف  مي3ا  مجمع  بوبانة  طريق 
طنجة   90000  4 رقم   5 ط   5 بلوك 

املغرب.
السيد يوسف اخموش عنوانه)ا) 
شارع موالي رشيد تجزئة منى رقم 42 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد لحسن اخموش عنوانه)ا) 
 5 كولف  مي3ا  مجمع  بوبانة  طريق 

بلوك 5 ط 5 90000 طنجة املغرب
السيد يوسف اخموش عنوانه)ا) 
شارع موالي رشيد تجزئة منى رقم 42 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4244.
949I

BIGABOO GROUNDS

بجابو جراوندس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BIGABOO GROUNDS
 RDC IMM MAKHELA RUE
 OUJDA ZONE INDUSTRIEL

 RDC IMM MAKHELA RUE

 OUJDA ZONE INDUSTRIEL،

80000، AGADIR MAROC

بجابو وراوندس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 

ماخال زنقة وودة الحي الصناعي - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(60(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بجابو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

وراوندس.

غرض الشركة بإيجاز : املطاعم.

عمارة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 - الصناعي  الحي  وودة  زنقة  ماخال 

80000 اكادير املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكرياء  دركى  السيد 

شارع مزوار الرقم 256 حي الوحدة 2 

80000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  زكرياء  دركى  السيد 

شارع مزوار الرقم 256 حي الوحدة 2 

80000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 22)559.

950I
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AB COMPTA NORD

 HASAN GHANNAM AL ALI
 ALGHANNAM HOLDING

ESTABLISHMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 HASAN GHANNAM AL ALI
 ALGHANNAM HOLDING

ESTABLISHMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

حسن 5 زنقة كشاف اقامة نجاة 
الطابق ) رقم 20 طنجة - 90070 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HASAN GHANNAM AL ALI
 ALGHANNAM HOLDING

.ESTABLISHMENT
املطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستثمارات  تنمية  العقاري، 
املتحركة والثابت واقتناء أو بيع وميع 
اانواع  ووميع  واارا�سي،  العقارات 

العقارات.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
نجاة  اقامة  كشاف  زنقة   5 حسن 
 90070  - طنجة   20 رقم   ( الطابق 

طنجة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

علي  بن  غنام  بن  حسن  السيد 
 5.000 بقيمة  حصة   500  : الغنام 

درهم للحصة.
علي  بن  غنام  بن  حسن  السيد 

الغنام : 500 بقيمة 5.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
علي  بن  غنام  بن  حسن  السيد 
 (2250 الدمام  عنوانه)ا)  الغنام 

الدمام السعودية.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
علي  بن  غنام  بن  حسن  السيد 
 (2250 الدمام  عنوانه)ا)  الغنام 

الدمام السعودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259559.

951I

SAMIR FIDUCIAIRE

AHMED CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
AHMED CENTRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي قطاع 

55، رقم 4)6، شارع 55، ب.م.ع، 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHMED CENTRE
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ااحداث.
قطاع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
ب.م.ع،   ،55 شارع   ،6(4 رقم   ،55

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : السباعي  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : الشتيوي  فدوة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان السباعي عنوانه)ا) 
مكناس  ب م ع،   ،9 املجموعة   ،94

50000 مكناس املغرب.
السيدة فدوة الشتيوي عنوانه)ا) 
مكناس  ب م ع،   ،9 املجموعة   ،94

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عدنان السباعي عنوانه)ا) 
مكناس  ب م ع،   ،9 املجموعة   ،94

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم ))42.

952I

إئتمانية فيدماس

LES MENUISERIES M›SALLA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

إئتمانية فيدماس
560 شارع مرس السلطان 
الداالبيضاء ، 20520، 

الدارالبيضاء املغرب

 LES MENUISERIES M›SALLA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي بسكورة 

دوار الحفاية - 27582 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5554(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 ماي   57 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»بسكورة دوار الحفاية - 27582 الدار 
البيضاء املغرب» إج  »بلوك السعادة 
 - املحمدي  الحي   (69 رقم   (05

)0)20 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844296.
953I

FIDUCIAIRE INOVA

SGETEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 58 زنقة ) الطابق ااول 

تجزئة النقل الحضري حي القدس 
ال30نو�سي الدار البيضاء ، 20650، 

الدار البيضاء املغرب
SGETEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 58 
زنقة ) الطابق ااول تجزئة النقل 

الحضري حي القدس ال30نو�سي الدار 
البيضاء - 20650 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(97557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2020 نون30   2( املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»رقم 58 زنقة ) الطابق ااول تجزئة 
النقل الحضري حي القدس ال30نو�سي 
الدار البيضاء - 20650 الدار البيضاء 
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 55 زنقة  الخي3  »طريق  إج   املغرب» 
سيدي  القدس  حي  557و559  رقم 
 20650  - البيضاء  الدار  ال30نو�سي 

الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دون30 2020 تحت رقم 757966.
954I

ste holdings missour sarl au

STE LIKSA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب
STE LIKSA TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي القصابي 

املركز القصابي ميسور 250)) 
ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIKSA TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  الدوجي  و  الوطني 
الختلفة  البناء  او  االشغال   ، الغي3 

،توريد املكاتب. 
.

: القصابي  عنوان املقر االوتماعي 
 ((250 ميسور  القصابي  املركز 

ميسور املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 2.000  : وافي  سامية  السيدة 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وافي  سامية  السيدة 
فاس  الطيب  اوالد  يوسف  اوالد 

0)620 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وافي  سامية  السيدة 
فاس  الطيب  اوالد  يوسف  اوالد 

0)620 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 529/2022.
955I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SALOUANE RITAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE SALOUANE RITAJ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

الحسن الثاني رقم 2)5 السمارة - 
72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
282(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALOUANE RITAJ

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
العامة و النقل لحساب الغي3 و محطة 

وقود.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - السمارة   5(2 رقم  الثاني  الحسن 

72000 السمارة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : لخريف  الفتاح  عبد  السيد 
5.000 حصة بقيمة 500.000 درهم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمدي لخريف عنوانه)ا) 
السمارة  العودة  حي  لخريف  فيال 

72000 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
لخريف  الفتاح  عبد  السيد 
رقم  دون  العودة  حي  عنوانه)ا) 

السمارة 72000 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 197/2022.
956I

FUDICAIRE ISMAILI

 BUREAU D›ETUDES
SPECIALISÉES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 BUREAU D›ETUDES

SPECIALISÉES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي العودة 
رقم 268 مكرر السمارة - 72000 

السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2825

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 26 
أكتوبر 2022 تم إعداد القانون 

ااسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BUREAU D’ETUDES  :

.SPECIALISÉES

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات.

عنوان املقر االوتماعي : حي العودة 
 72000  - السمارة  مكرر   268 رقم 

السمارة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد عبد املنعم الخياطي : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : الخياطي  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخياطي  املنعم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي لال حسناء زنقة 02 رقم 

05 كلميم 85000 كلميم املغرب.

السيد اسامة الخياطي عنوانه)ا) 
الغازي رقم  ابطيح حي سيدي  زنقة 

65 كلميم 85000 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الخياطي  املنعم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي لال حسناء زنقة 02 رقم 

05 كلميم 85000 كلميم املغرب

السيد اسامة الخياطي عنوانه)ا) 
الغازي رقم  ابطيح حي سيدي  زنقة 

65 كلميم 85000 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 196/2022.

957I
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ADVALORIS 

PLAQPLAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

PLAQPLAST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي مبنى رقم 

)8 الطابق السفلي رقم ) ، محل 
رقم 54 إيراك سيدي معروف - 

الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(69099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   PLAQPLAST SARL

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

الطابق   8( رقم  مبنى  اإلوتماعي 

54 إيراك  ) ، محل رقم  السفلي رقم 

الدارالبيضاء   - معروف  سيدي 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000

ل : املنافسة.

مبنى  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ،  ( رقم  السفلي  الطابق   8( رقم 

إيراك سيدي معروف   54 محل رقم 

20000 الدارالبيضاء  - الدارالبيضاء 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) حليمة أسد و عنوانه)ا) 

7 سيدي  5 عمارة  تعاونية الفدا رقم 

معروف 20000 الدارالبيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844924.
958I

sacofi

DOYAFA MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
DOYAFA MESSAGERIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 56 زنقة 

ويالجي العريبي الطابق 8 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20500 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.459459

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   22 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   DOYAFA MESSAGERIE
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
ويالجي  زنقة   56 اإلوتماعي  مقرها 
البيضاء  الدار   8 الطابق  العريبي 
20500 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حبي.
 56 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 8 الطابق  العريبي  ويالجي  زنقة 
الدار   20(00 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 
و عين:

عبد الهادي الصايل و  السيد)ة) 
 2 نعيمة  اقامة  الجديدة  عنوانه)ا) 
الجديدة املغرب   20500  5 ع ا2ا ر 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840754.

959I

TGE FIDUS

GAMA GLOBAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
 HAY EL WAHDA N°168

 MOHAMMEDIA ، 28804،
MOHAMMEDIA MAROC

GAMA GLOBAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 570 

الطابق ) شارع املقاومة الحسنية 5 
املحمدية - 0)288 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GAMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GLOBAL
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة اوهزة كمبيوتر /
 شركة تنظيف املحالت واملخازن 

والشقق /
استي3اد وتصدير.

 570  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 5 ) شارع املقاومة الحسنية  الطابق 
املحمدية - 0)288 املحمدية املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : رياحي  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رياحي  سفيان  السيد 
يخلف  بني   502 رقم   5 اطلنتيك 

28855 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رياحي  سفيان  السيد 
يخلف  بني   502 رقم   5 اطلنتيك 

28855 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 57 نون30 

2022 تحت رقم 2275.

960I

Ficomek

GAMMAMEK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Ficomek

 MEKNES ، 50040، MEKNES

املغرب

GAMMAMEK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : محل رقم 

5 اقامة إبداع عمارة 44 االسماعلية 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48477

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تقرر حل 

GAMMAMEK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

اقامة   5 مقرها اإلوتماعي محل رقم 

44 االسماعلية مكناس  إبداع عمارة 

- 50000 مكناس املغرب نتيجة لعدم 

ووود نشاط تجاري..
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و عين:

و  برادة  امين  محمد  السيد)ة) 

ج  م  املحطة  شارع   50 عنوانه)ا) 

املغرب  مكناس   50000 مكناس 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ )0 أكتوبر 2022 وفي محل رقم 

5 اقامة إبداع عمارة 44 االسماعلية 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5068.

961I

بن علي لألستشارة ش م م

GLOW SECRET LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

GLOW SECRET LAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة ) 

الطابق 2 رقم 955 تجزئة املسار 

طريق أسفي - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   55

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GLOW : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SECRET LAB

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ومعالجة والتعاقد من الباطن لجميع 
والعطور  التجميل  مستحضرات 

والصابون

عل   والتجزئة  الجملة  تجارة   -
مستحضرات  متاور  وفي  اإلنت3نت 
ووميع  العطور  ومنتجات  التجميل 
ااصناف وامللحقات لألفراد واملهنيين 

في املغرب وخاروه
وبيع  وشراء  وتصدير  استي3اد   -
بالجملة  وتوزيع  وتجزئة  وتسويق 
التجميل  مستحضرات  لجميع 

واملنظفات..
شقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة املسار   955 رقم   2 الطابق   (
مراكش   40000  - أسفي  طريق 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 750  : بورعوة  سلو   السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : بورعوة  وسيمة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سلو  بورعوة عنوانه)ا) 
5989 40000 مراكش  صوكوما رقم 

املغرب.
السيدة وسيمة بورعوة عنوانه)ا) 
5989 40000 مراكش  صوكوما رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة سلو  بورعوة عنوانه)ا) 
5989 40000 مراكش  صوكوما رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )54509.
962I

fiduciaire dar dmana

STE GSM EL KETANI
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 55 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 55 الطابق الثاني 

وزان، 56200، وزان املغرب

STE GSM EL KETANI »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: بمركز 
زومي باب االثنين القديمة إقليم 

وزان - 56200 وزان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5055

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: اعادة تعيين السيد نور الدين 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الكتاني 
تعيين  و   LC149764رقم الوطنية 
السيد فريد الكتاني الحامل لبطاقة 
 LC56938 رقم  الوطنية  التعريف 

كمسران للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :(6 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسي3ان لشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 795).
963I

FIDALIC CONSEIL

 SOCIETE FLASH
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 558 ، 

40000، مراكش املغرب
 SOCIETE FLASH DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 544 
زنقة محمد سميحة اقامة ووهرة 
محمد سميحة الطابق السادس 
شقة رقم 5) سيدي بليوط - 
20000 الدارالبضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5874(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2025 تقرر حل  27 شتن30  املؤرخ في 
 SOCIETE FLASH DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
زنقة   544 رقم  اإلوتماعي  مقرها 
محمد سميحة اقامة ووهرة محمد 
شقة  السادس  الطابق  سميحة 
 20000  - بليوط  سيدي   (5 رقم 
لغياب  نتيجة  املغرب  الدارالبضاء 

نشاط تجاري.
و عين:

عبد الهادي بالفقيه و  السيد)ة) 
 20000 شارع موديبوكيتا  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 27 شتن30 2025 وفي رقم 544 
ووهرة  اقامة  سميحة  محمد  زنقة 
السادس  الطابق  سميحة  محمد 
شقة رقم 5) سيدي بليوط - 20000 

الدارالبضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دون30 2025 تحت رقم 44592.
964I

derdab compta

sky vista immobilier
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

derdab compta
 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL
N.5 ، 90000، tanger maroc

sky vista immobilier شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 M وعنوان مقرها اإلوتماعي لوت
نزه قطعة 5.2.و.5 رقم 09 محلي ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05
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املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 sky  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.vista immobilier
تطوير   •  : غرض الشركة بإيجاز 

املمتلكات. البنايات
العامة  املباني  إنشاء  أعمال   •
في وميع دورات  املتنوعة  والخاصة 

الدولة.
 M لوت   : عنوان املقر االوتماعي 
09 محلي ب  رقم  5.2.و.5  نزه قطعة 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد سعيد أحنوت : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد محمد أحنوت : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
250 حصة   : السيد فكري بنعمر 

بقيمة 500 درهم للحصة.
250 حصة   : السيد زهرة أحنوت 

بقيمة 500 درهم للحصة. 
 sky vista immobilier : الشركة 

5000 بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أحنوت  زهرة  السيدة 
لوت قدور طريق سعدبن معاد رقم 

09 طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  أحنوت  سعيد  السيد 
صفيف لوتس زنقة أحمد زروق رقم 

07 طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  أحنوت  محمد  السيد 
 04 27 الطابق ص  شارع مولينو رقم 

باب أ سبتة. 55005 سبتة سبتة.
عنوانه)ا)  بنعمر  فكري  السيد 
 STANILAW MACZEKPARK 22
 9100 Belgique. 91000 bruxelles

.Belgique
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أحنوت  زهرة  السيدة 
لوت قدور طريق سعدبن معاد رقم 

09 طنجة 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  أحنوت  سعيد  السيد 
صفيف لوتس زنقة أحمد زروق رقم 

07 طنج 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  بنعمر  فكري  السيد 
 STANILAW MACZEKPARK 22
 9100 Belgique. 91000 bruxelles

Belgique
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 55987.
965I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

SLEEV SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
SLEEV SOFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
يعقوب املنصور بارك بالزا عمار 
س الطابق 4 - 28850 املحمدية 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
بن  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   500 اليزيد 
السيد  لفائدة  حصة   5.000 أصل 
أكتوبر   25 فاطمة سعاد بتاريخ  )ة) 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 2248.
966I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE OU-LOUHOU
TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 2) الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 500)5، أزرو 

املغرب
 SOCIETE OU-LOUHOU

TRAVAUX شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 

زاوية سيدي حمزة - 52400 الريش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5807
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   50 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   OU-LOUHOU TRAVAUX
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي قصر زاوية سيدي 
حمزة - 52400 الريش املغرب نتيجة 

ل : التوقف عن العمل.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الريش   52400  - زاوية سيدي حمزة 

املغرب. 
و عين:

و  اولهو  اللطيف  عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) عمارة 55 الشقة 5 اقامات 
فاس   (0000 تغات  ادريس  موالي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 268.

967I

FID PME

BENABO EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تمارة ، 52020، تمارة املغرب
BENABO EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي املسي3ة 
5رقم 5942 تمارة - 52000 تمارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(77(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENABO EQUIPEMENT
وميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انواع التجارة.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 52000  - تمارة   5942 5رقم  املسي3ة 

تمارة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الرحيم هشام : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هشام  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تمارة 52000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
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هشام  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تمارة 52000 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9))9.

968I

fidulimar

GITEDETAPENOMADE.
COM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 GITEDETAPENOMADE.COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تاودة 
ترميكت - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GITEDETAPENOMADE.COM
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

ماو  سياحي.
تاودة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

ترميكت - 45000 ورزازات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد عز الدين القا�سي : 5.000 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

القا�سي  الدين  عز  السيد 
حي   20 املجموعة   04 رقم  عنوانه)ا) 

املقاومة 45000 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
القا�سي  الدين  عز  السيد 
حي   20 املجموعة   04 رقم  عنوانه)ا) 

املقاومة 45000 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2022 تحت رقم 452.
969I

SARL

TSDI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
TSDI TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
كلميمة إقامة اللوفر رقم )65 

الطابق 4 الشقة 55 الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558(45

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن30 
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TSDI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
أعمال   •  : غرض الشركة بإيجاز 
اللحام والنجارة في الحديد وااملنيوم 

والفوالذ املقاوم للصدأ والخشب.

وتسويق  وبيع  وشراء  استي3اد   •

والفوالذ  وااملنيوم  الحديد  وتوزيع 

املقاوم للصدأ والخشب.

• وبصورة أعم ، وميع املعامالت 

التجارية والصناعية وااوراق املالية 

بشكل  املتعلقة  املالية  واملعامالت 

مباشر أو غي3 مباشر ، كلًيا أو وزئًيا ، 

بأي من ااشياء املحددة أو بأي أشياء 

مماثلة أو ذات صلة..

زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

كلميمة إقامة اللوفر رقم )65 الطابق 

4 الشقة 55 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

500 حصة   : السيد أمين سكي3د 

بقيمة 500 درهم للحصة.

حصة   500  : موزي  زهي3  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمين سكي3د عنوانه)ا) )8، 

الجديدة   24000 املوحدين  تجزئة 

املغرب.

عنوانه)ا)  موزي  زهي3  السيد 

بنور  سيدي  زنقة  الفتح  تجزئة   ،6

24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد أمين سكي3د عنوانه)ا) )8، 

الجديدة   24000 املوحدين  تجزئة 

املغرب

عنوانه)ا)  موزي  زهي3  السيد 

بنور  سيدي  زنقة  الفتح  تجزئة   ،6

24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 5))845.

970I

IMMOBILIER DEUX AMIS إموبليي دو أمي 

 IMMOBILIER إموبليي دو أمي
DEUX AMIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 IMMOBILIER أمي  دو  إموبليي 
DEUX AMIS

الدروة   56 رقم  السالم  تجزئة 
برشيد، 26202، برشيد املغرب

 IMMOBILIER أمي  دو  إموبليي 
DEUX AMIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 26 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
 ( شارع مرس السلطان الشقة رقم 
الطابق 5 أنفا الدار البيضاء 20006 

الدار البيضاء املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إموبليي 
.IMMOBILIER DEUX AMIS دو أمي
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
26 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
مرس السلطان الشقة رقم ) الطابق 
الدار   20006 البيضاء  الدار  أنفا   5

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : اكرموح  محمد  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500  : وحداني  العلمي  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  اكرموح  محمد  السيد 
تجزئة السالم رقم 56 الدروة 26202 

برشيد املغرب.
السيد العلمي وحداني عنوانه)ا) 
 (08 رقم   02 الدروة  منازل  تجزئة 

الدروة 26202 الدروة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  اكرموح  محمد  السيد 
تجزئة السالم رقم 56 الدروة 26202 

برشيد املغرب
السيد العلمي وحداني عنوانه)ا) 
 (08 رقم   02 الدروة  منازل  تجزئة 

الدروة 26202 الدروة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
971I

Valoris Partners

KARTNER IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
KARTNER IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 70 مجمع 
سكني حليوا عين السبع - 20050 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.427947

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 نون30   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   2.400.000«
 2.500.000« إج   درهم»   500.000«
مقاصة  إوراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 55)846.
972I

ASMAA MEDIA GROUP

PHARMACIE DYOR DALLAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 9) الرقم 

20 ال30نو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 PHARMACIE DYOR DALLAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي السالم 
تجزئة رقم 54 دار بوعزة )ملحق والد 
احمد 5) متجر رقم 5 - - البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56566(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE DYOR DALLAS
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شبه  أو  صيدالنية  أدوية  أي  وبيع 
،منتجات  طبية  معدات  صيدالنية، 
التجميل  ،مستحضرات  بيطرية 
ووميع املنتجات ااخر  التي توزعها 

الصيدليات بشكل عام.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
بوعزة  دار   54 رقم  تجزئة  السالم 
)ملحق والد احمد 5) متجر رقم 5 - - 

البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

االدري�سي  الخي3  اشرف  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االدري�سي  الخي3  اشرف  السيد 
عنوانه)ا) 507 القرية النمودوية دار 

بوعزة - البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
االدري�سي  الخي3  اشرف  السيد 
عنوانه)ا) 507 القرية النمودوية دار 

بوعزة - البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845464.
973I

tob travaux divers

AGENCE TOMOUH I.S
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي وجي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 55 العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

AGENCE TOMOUH I.S شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

الحسن الثاني بدون رقم - 75000 
بوودور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGENCE TOMOUH I.S

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية،كتابات  وكالة  عقارات. 

الوكالة  عمليات  وميع   ، عامة 

العقارية أو إدارة املباني ، والخدمات 

ونقل   ، البضائع  ونقل  اللووستية 

،نقل  املستمر  والتعليم  املوظفين 

ووميع  البضائع  نقل   ، املوظفين 

النقل   ، اللووستية  العمليات 

الفنادق   ، السياحي  النقل   ، ال30ي 

 ، والكافتي3يا  املطاعم  خدمات   ،

الدليل السياحي   ، خدمة املعلومات 

 ، الصلة  ذات  ااخر   والخدمات 

إدارة وتشغيل الوحدات السياحية ، 

أعمال متنوعة ،.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 75000  - بدون رقم  الثاني  الحسن 

بوودور املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : حرمل  طامو  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حرمل  طامو  السيدة 

حي معطى هللا زنقة الساقية الحمراء 

75000 بوودور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  حرمل  طامو  السيدة 

حي معطى هللا زنقة الساقية الحمراء 

75000 بوودور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

974I
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

GADI CHANGE SARL
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
االول  الطابق   – أهضار  عمارة 
 - تل�سي وزنقة مراكش  زنقة  ملتقى 

الحي الصناعي اكادير
«GADI CHANGE SARL «

 4B M1رقم االوتـمـاعي:  املقـر 
امللكي  الجيش  شارع  باروتيل  عمارة 

اكادير 
السجل التجاري رقم : 75)57

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
بين  االستثنائي بتاريخ 07/11/2022 
 «GADI CHANGE SARL  « شركاء 

تقرر مايلي : 
 تصحيح املادة رقم 2 من القانون 

ااسا�سي للشركة : 
هو:  املغرب  في  الشركة  غرض   -

صرف العمالت 
االسا�سي  القانون  تنقيح     

للشركة.
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـد   الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكادير  التجارية  املحكـمـة 

14/11/2022 تحت رقم559285
تم التعديل في  السجل التجاري: 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
تحت   14/11/2022 بتـاريخ  بأكادير 

رقم.4552
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
975I

FISCA CONSEILS

FISCA CONSEILS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FISCA CONSEILS
إقامة موالي علي الشريف، زاوية 

زنقة سجلماسة و زنقة الط30ي، رقم 
56 ، 90000، طنجة املغرب

FISCA CONSEILS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي إقامة 
موالي علي الشريف، زاوية زنقة 

سجلماسة و زنقة الط30ي، رقم 56 - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59445
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 FISCA CONSEILS الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها 25.000 درهم وعنوان 
علي  موالي  إقامة  اإلوتماعي  مقرها 
سجلماسة  زنقة  زاوية  الشريف، 
 90000  -  56 رقم  الط30ي،  زنقة  و 
طنجة املغرب نتيجة ل : تصفية ودية 

قبل اآلوان.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة  زاوية  الشريف،  علي  موالي 
 - 56 سجلماسة و زنقة الط30ي، رقم 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  سليوي  عدي  السيد)ة) 
 90000 السوريين  حي  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259488.
976I

FLASH ECONOMIE

BENAIDY ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BENAIDY ET FILS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 559 
شارع فيليكس هوفيت بوانيي م ق - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.556254
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  )5 شتن30  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

بنايدي سعيد كمسي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846456.

977I

FLASH ECONOMIE

 HORSE CONSULTING ET
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HORSE CONSULTING ET
SERVICES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 8 شارع 
خريبكة - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25(520

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2057 دون30   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 HORSE الوحيد  الشريك  ذات 
CONSULTING ET SERVICES مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
 - شارع خريبكة   8 مقرها اإلوتماعي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : عدم ووود اي نشاط تجاري.
شارع   8 و حدد مقر التصفية ب 
البيضاء  الدار   20000  - خريبكة 

املغرب. 

و عين:
و  الحيد  محمد  السيد)ة) 
)0 رقم  عنوانه)ا) تجزئة كلثوم زنقة 
 20000 02 شارع الضمان كاليفونيا 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف30اير 2058 تحت رقم 656705.
978I

FLASH ECONOMIE

STAFF ADRAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STAFF ADRAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
هبة هللا 22 الطابق 2 الشقة 26 حي 

الهناء - 500)5 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   56
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAFF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ADRAR
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتشييد،  البناء  وأعمال   ، الجص 
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البضائع  ونقل   ، البناء  مواد  وبيع 
نيابة عن اآلخرين ، وااشغال العامة 
وأعمال   ، والخاصة  العامة  وشبه 
اارضيات ، وأعمال الدهان ، وأعمال 
أعمال   ، السباكة  وأعمال   ، البناء 
أعمال   ، العزل  أعمال   ، الكهرباء 
الصرف الصحي ، التجارة ، االستي3اد 

/ التصدير.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
هبة هللا 22 الطابق 2 الشقة 26 حي 

الهناء - 500)5 بوزنيقة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد بورو : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بورو عنوانه)ا) دوار 
ورززات   45000 ايمنالون  ازضل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد بورو عنوانه)ا) دوار 
ورززات   45000 ايمنالون  ازضل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  سليمان  ب0ن  االبتدائية 

شتن30 2022 تحت رقم 7775.
979I

FLASH ECONOMIE

B-THERM 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 B-THERM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 275 شارع 
املقاومة حسنية 5 زنقة 57 العالية - 

28850 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(0877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.B-THERM
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 
للمباني  العام  والتجديد  التطوير 
والتشطيب  السكنية  وغي3  السكنية 

الداخلي والخارجي.
معدات  وميع  وتركيب  بيع   -
املياه  سخانات   - الشمسية  الطاقة 
بالطاقة الشمسية - الضخ الشم�سي 

- الت3كيب الكهروضوئي.
االستي3اد  عمليات  وميع   -
والتصدير بشكل عام وكذلك التجارة 

الوطنية والدولية..
عنوان املقر االوتماعي : 275 شارع 
املقاومة حسنية 5 زنقة 57 العالية - 

28850 املحمدية املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : تابتي  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تابتي  بوشعيب  السيد 
حي املجاهدين مجمع قواسم عمارة 
طنجة   90000  (5 رقم   ( الشطر   7

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  تابتي  بوشعيب  السيد 
حي املجاهدين مجمع قواسم عمارة 
طنجة   90000  (5 رقم   ( الشطر   7

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 25 يونيو 

2022 تحت رقم 5220.

980I

ZHAR AHMED

BTPONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ZHAR AHMED

 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

BTPONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي القطعة 

رقم 545تجزئة نادية بنسودة فاس - 

0)00) فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.70655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

ادريس  )ة)  السيد  تفويت 

اوتماعية  حصة   (.((( الخنشوف 

من أصل ))).) حصة لفائدة السيد 

)ة) صوفيا بحبوحي بتاريخ 58 أكتوبر 

.2022

العربي  احمد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   (.(((

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.(((

أكتوبر   25 بتاريخ  بحبوحي  صوفيا 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بفاس بتاريخ 07 نون30 2022 

تحت رقم 5977/2022.

981I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE ADYAM CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE ADYAM CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 26 شارع 

ومال الدين اافغاني حي املنزه 
الحسيمة - 2000) الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADYAM CASH SARL AU
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ااموال.
26 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
املنزه  حي  اافغاني  الدين  ومال 
الحسيمة - 2000) الحسيمة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد ابراهيم دير : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد ابراهيم دير : 5000 بقيمة 

500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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 20 السيد ابراهيم دير عنوانه)ا) 

شارع ومال الدين اافغاني حي املنزه 

2000) الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

 20 السيد ابراهيم دير عنوانه)ا) 

شارع ومال الدين اافغاني حي املنزه 

2000) الحسيمة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 977.

982I

ZHAR AHMED

BTPONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

ZHAR AHMED

 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

BTPONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي القطعة 

545 تجزئة نادية بنسودة فاس - 

0)00) فاس املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.70655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 57 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

بحبوحي صوفيا كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 07 نون30 2022 

تحت رقم 5977/2022.

983I

CABINET ESSADKIA

MADA KIDS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

MADA KIDS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 02 
كريق املهريز حي الحرية الشمالية 
العيون - 65450 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5607
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MADA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.KIDS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION D’OBJET DIVERS

.EN BOIS ET LIÉGE
 02 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
الشمالية  الحرية  حي  املهريز  كريق 

العيون - 65450 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5000  : حمزة  العالمي  السيد 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمزة  العالمي  السيد 
 62 02 رقم  05 توسع  تجزئة القدس 

65450 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  حمزة  العالمي  السيد 
 62 02 رقم  05 توسع  تجزئة القدس 

65450 العيون املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 

2022 تحت رقم 465.
984I

CABINET ESSADKIA

FNAR PRO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

FNAR PRO SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
املروج النجد رقم 5 سيدي يحيى - 

60000 وودة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6575
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FNAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRO SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 GARDIENNAGE DES EDIFICES

.PUBLICS OU PRIVES
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - سيدي يحيى   5 املروج النجد رقم 

60000 وودة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

بقيمة   25  : السيد يعقوبي فوزي 
500 درهم.

 25  : حسيني  الحق  عبد  السيد 
بقيمة 500 درهم.

بقيمة   25  : رشيد  رابحي  السيد 
500 درهم.

 25  : مليحي  الدين  نصر  السيد 
بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فوزي  يعقوبي  السيد 
 70 رقم   55 تجزئة بنخي3ان زنقة ب 

وودة 60000 املغرب.
حسيني  الحق  عبد  السيد 
هيغو  فيكتور  زنقة   09 عنوانه)ا) 

وينيفيليي فرنسا 0000 فرنسا.
عنوانه)ا)  رشيد  رابحي  السيد 
 49 رقم   04 حي حرشة مومنة زنقة 

العيون 65450 املغرب.
مليحي  الدين  نصر  السيد 
 558 رقم  القصبة  حي  عنوانه)ا) 

العيون 65450 املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  فوزي  يعقوبي  السيد 
 70 رقم   55 تجزئة بنخي3ان زنقة ب 

وودة 60000 املغرب
مليحي  الدين  نصر  السيد 
 558 رقم  القصبة  حي  عنوانه)ا) 

العيون 65450 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دون30   54 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2020 تحت رقم 2955.

985I

beroc conseil

SM FOURNITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
SM FOURNITURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 8 

تجزئة بنيس امحمدية دكان رقم 4 

زواعة فاس - 0020) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOURNITURE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعلوميات  املكتبية،  اادوات 

ووراقة ووميع أنواع املعامالت.
 8 رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 4 تجزئة بنيس امحمدية دكان رقم 

زواعة فاس - 0020) فاس املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 5.000.000 

درهم، مقسم كالتاجي:

 (.((0  : منصف  منيدر  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد زروق عبد اللطبف : 0)).) 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد زروق هشام : 40).) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منصف  منيدر  السيد 

 (4200 تاونات  تيسة  الداخلة  حي 

ناونات املغرب.

اللطبف  عبد  زروق  السيد 
عنوانه)ا) 6 زنقة رياض الدالية شارع 

ابن الخطيب حي اازهر فاس 0050) 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  هشام  زروق  السيد 

فاس   (0000 حي ميموزا فاس   506

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  منصف  منيدر  السيد 
 (4200 تاونات  تيسة  الداخلة  حي 

ناونات املغرب
اللطبف  عبد  زروق  السيد 
عنوانه)ا) 6 زنقة رياض الدالية شارع 
ابن الخطيب حي اازهر فاس 0050) 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )625.
986I

COMPTA-YASS SARL AU

ACERAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV
 IBN KHALDOUNE BR 10 V.N

SAFI ، 46000، SAFI MAROC
مسؤلية  ذات  شركة   ACERAS
الوحيد)في  الشريك  ذات  محدودة 

طور التصفية)
مركز  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
الغياث وماعة الغياث كزولة آسفي 

املغرب - 46000 آسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   ACERAS الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

الغياث  مركز  اإلوتماعي  مقرها 
وماعة الغياث كزولة آسفي املغرب 
 : ل  نتيجة  املغرب  آسفي   46000  -

إنعدام الدعم املاجي.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الغياث وماعة الغياث كزولة آسفي 

املغرب - 46000 آسفي املغرب. 

و عين:
و  خويلة  محمد  السيد)ة) 
تجزئة غيتة حي عقبة   20 عنوانه)ا) 
بن نافع آسفي 46000 آسفي املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5004.
987I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

OPTIQUE MARWA SARL

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
االول  الطابق   – أهضار  عمارة 
 - تل�سي وزنقة مراكش  زنقة  ملتقى 

الحي الصناعي اكادير
« OPTIQUE MARWA SARL «

االر�سي  الطابق  االوتـمـاعي:  املقـر 
حي  ولون  بن  عمر  شارع   55 رقم 

رياض السالم اكادير
السجل التجاري رقم : 525)2

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 08/11/2022 قرر 
 OPTIQUE « الشريك الوحيد لشركة

MARWA SARL » مايلي : 
إقالة السيدة أستوك كوثر من   

منصبها كمسي3ة للشركة.
 تعيين السيدة عفان هناء مسي3ة 

 .وحيدة للشركة ملدة غي3 محدودة
 تمثل السيدة عفان هناء الشركة 
نيابة  للتوقيع  الصالحيات  كل  ولها 

عن الشركة. 
وميع   : البنكي  اإلمضاء  تغيي3   
واملستندات  والكمبياالت  الشيكات 
البنكية لن تكون صالحة إال بالتوقيع 

الفريد للسيدة عفان هناء. 
 تنقيح القانون ااسا�سي للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـد   الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكادير  التجارية  املحكـمـة 

14/11/2022 تحت رقم559282.

تم التعديل في  السجل التجاري: 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

تحت   14/11/2022 بتـاريخ  بأكادير 
رقم )455.

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

988I

euromaritima

SEVITEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

euromaritima

547 شارع محمد الخامس اقامة 

القنطرة رقم 55 ، 90000، طنجة 

املغرب

SEVITEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

25ب تجزئة 2 محل رقم 4 املنطقة 

الصناعية الحرة كزناية - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(.(47

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 500.000 رأسمالها  مبلغ   SEVITEX

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 4 رقم  محل   2 تجزئة  25ب  تجزئة 

 - كزناية  الحرة  الصناعية  املنطقة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

توقف النشاط.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املنطقة   4 محل رقم   2 25ب تجزئة 

 90000  - كزناية  الحرة  الصناعية 

طنجة املغرب. 

و عين:

الكنطارا  البي3طو  السيد)ة) 

وودة  ساحة  عنوانه)ا)  و  غورخون 

 2 طابق   2 طنجة  خليج  برج  اقامة 

املغرب  طنجة   90000  5(7 شقة 

كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 257)5.

989I

EUREXMA

LAKOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 587

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

LAKOR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 587 شارع 

غاندي الطابق الخامس رقم 9 إقامة 

فضاء باب غاندي الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27(06(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2059 تم تحويل  20 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

»587 شارع غاندي الطابق الخامس 
رقم 9 إقامة فضاء باب غاندي الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

 (74 »عمارة اتريوم رقم  إج   املغرب» 

اقامة منازل امليمون الطابق الخامس 

شارع عبد املؤمن مركز ااعمال اتريوم 

- 20000 الدار البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )4)846.

990I

ZHAR AHMED

BTPONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
BTPONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االوتماعي القطعة 
رقم 545 تجزئة نادية بنسودة - 

0)00) فاس.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 57 أكتوبر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 07 نون30 2022 

تحت رقم 5977/2022.
991I

NEGOCEMAR

TRANS MALMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
TRANS MALMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : 459 

- شارع احمد مقرزي- بوحساين - 
90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7578(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   52 في  املؤرخ 
شركة   TRANS MALMO حل 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
- شارع احمد   459 مقرها اإلوتماعي 
طنجة   90000  - بوحساين  مقرزي- 

املغرب نتيجة لقلة الخ30ة في املجال
هذا  لتكريس  الوقت  ضيق 

النشاط
الشركة:  إنشاء  منذ  عجز  نتائج 

عدم النشاط في ااسواق واملشاريع.
و عين:

و  عماري  محمد  السيد)ة) 
احمد مقرزي  شارع   459 عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000 بوحساين 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 459 وفي   2022 أكتوبر   52 بتاريخ 
 - بوحساين  مقرزي-  احمد  شارع   -

90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 056)5.
992I

TRUE PARTNERS

 KHARBOUCH
DEVELOPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRUE PARTNERS
 RES PANORAMA GH A IMM
 14 ETAGE 1 OFFICE N1 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA MAROC

 KHARBOUCH
DEVELOPEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 2)) شارع 
ابراهيم الروضاني الطابق الخامس 
شقة 25 سكن ريحان معاريف الدار 

البيضاء -. الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5575(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   20
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 KHARBOUCH  : تسميتها 

.DEVELOPEMENT
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
عنوان املقر االوتماعي : 2)) شارع 
الخامس  الطابق  الروضاني  ابراهيم 
شقة 25 سكن ريحان معاريف الدار 

البيضاء -. الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : خربوش  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
خربوش  مصطفى  السيد 
تيت   258 رقم  اامل  حي  عنوانه)ا) 

مليل. الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
خربوش  مصطفى  السيد 
تيت   258 رقم  اامل  حي  عنوانه)ا) 

مليل. الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 7)5575.
993I

ml congestfin

ARLAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 56

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
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ARLAM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الفال رقم 40 شارع الشفشاوني 

عين السبع - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.558979
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون30   07 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  درهم»   2.900.000« قدره 
 500.000« إج   درهم»   (.000.000«
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

ااسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 8))846.
994I

jamal ait hommad

اريا ماللي
إعالن متعدد القرارات

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
اريا مالجي »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: منطقة 
مطهرة شارع 50 رقم 890 قنيطرة 

54000 قنيطرة مغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )5 شتن30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
 500 رحمة  العطي  السيدة  تفويت 
حصة لصلح املالجي عماد مقابل مبلغ 

50000 درهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
 250 ايوب  املالجي  السيد  تفويت 
حصة لصلح املالجي عماد مقابل مبلغ 

25000 درهم

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

 250 احالم  املالجي  السيدة  تفويت 

حصة لصلح املالجي عماد مقابل مبلغ 

25000 درهم

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين املالجي عماد مسي3 الشركة

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

اقالة السيدة العطي رحمة من تسيي3 

الشركة

قرار رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 الشكل القانوني اج  شركة ذات 

مسؤولية محدودة الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

عل   عماد  املالجي  السيد  حصول 

5000 حصة

بند رقم 52: الذي ينص عل  مايلي: 

السيد املالجي عماد مسي3 الشركة ملدة 

غي3 محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 79)56.

995I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE EMA ALLIN ONE SARL

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 

250))، ميسور املغرب

 STE EMA ALLIN ONE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي السالم 

أوطاط الحاج - 00))) أوطاط 

الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

228(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMA ALLIN ONE SARL AU

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية

املاء  قنوات  واصالح  تركيب 

والسقي بالتنقيط

البناء واالشغال املختلفة.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 

 (((00  - الحاج  أوطاط  السالم 

أوطاط الحاج املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

الشوداني  أمين  محمد  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشوداني  أمين  محمد  السيد 

حي السالم أوطاط الحاج  عنوانه)ا) 

الحاج  أوطاط   (((00 ميسور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الشوداني  أمين  محمد  السيد 

حي السالم أوطاط الحاج  عنوانه)ا) 

ميسور 00))) أوطاط الحاج املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 530/2022.

996I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE LOCATION
MARMOUCHA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 
250))، ميسور املغرب

 STE LOCATION MARMOUCHA
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

ايت اعمر أمليس مرموشة ايموزار 
مرموشة بوملان - 552)) بوملان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LOCATION MARMOUCHA

.SARL
تأوي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
: دوار ايت  عنوان املقر االوتماعي 
اعمر أمليس مرموشة ايموزار مرموشة 

بوملان - 552)) بوملان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   500  : هشام  قبو  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : محمد  اعبابوش  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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دوار  السيد قبو هشام عنوانه)ا) 
ايموزار  مرموشة  أمليس  اعمر  ايت 
بوملان   ((552 بوملان  مرموشة 

املغرب.
السيد اعبابوش محمد عنوانه)ا) 
مرموشة  أمليس  اعمر  ايت  دوار 
 ((552 بوملان  مرموشة  ايموزار 

بوملان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
دوار  السيد قبو هشام عنوانه)ا) 
ايموزار  مرموشة  أمليس  اعمر  ايت 
مرموشة بوملان 552)) بوملان املغرب
السيد اعبابوش محمد عنوانه)ا) 
دوار ايت اعمر أمليس مرموشة ايموزار 
مرموشة بوملان 552)) بوملان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 527/2022.
997I

COMPTA-YASS SARL AU

IMMOSSINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC
IMMOSSINE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي البقعة 

)5 تجزئة اللهناء 2 آسفي املغرب - 
46000 آسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9549
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد IMMOSSINE مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
تجزئة   5( البقعة  اإلوتماعي  مقرها 
 46000  - املغرب  آسفي   2 اللهناء 

إنعدام   : ل  نتيجة  املغرب  آسفي 
الدعم املاجي.

البقعة  التصفية ب  و حدد مقر 
 - آسفي املغرب   2 تجزئة اللهناء   5(

46000 آسفي املغرب. 
و عين:

و  القجراوي  حسن  السيد)ة) 
زنقة  مكرر   259 الرقم  عنوانه)ا) 
عبد  سيدي  الشعبة  حي  الفورات 
آسفي املغرب   46000 الكريم آسفي 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5005.

998I

PLANK

NANY MAMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLANK
25، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 50090، الرباط املغرب
NANY MAMA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 25 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

50090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564095
 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NANY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAMA
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
- الوساطة العمالية.

عنوان املقر االوتماعي : 25 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

50090 الرباط املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : ابي3ويل  حييم  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابي3ويل  حييم  السيد 
شقة   7 رقم  شارع كرتسدك عمارة 

رقم )2 يافا 56955 يافا إسرائيل.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ابي3ويل  حييم  السيد 
شقة   7 رقم  شارع كرتسدك عمارة 

رقم )2 يافا 56955 يافا إسرائيل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 50)0)5.

999I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

Sté MEFTAH SAHARA
إعالن متعدد القرارات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

220 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
الطـابق ااول ص,ب 8)5 العيـون ، 

70000، العيـون املغـرب
Sté MEFTAH SAHARA »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: زنقـة 
وليلـي رقـم 222 الحـي الحجـري 

العيون - - العيــون املغـرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 54 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 
التجـاري  النشـاط  •تـوسيـع  مايلي: 
التـاليـة:  اانشطـة  بـاضـافـة  للشـركـة 
تاور )وميع أنواع التجارة)، التمثيل 
والعالمات  للشركات  التجاري 
تنظيم  التجارية الوطنية أو الدولية. 
والتظـاهـرات  الفنيـة  اانشطـة  كافة 
املحلية اإلقليمية الوطنية والدولية.
لجميع  التنظيم  أنشطة  وميع 
حفالت   ، االحتفاالت   ، الحفالت 
االحتفاالت   ، املؤتمرات   ، االستقبال 
أو  الوطنية  أو  اإلقليمية  أو  املحلية 
تقديم  بدون  أو  مع  إلخ...   ، الدولية 
ذات  اانشطة  تقديم  الطعام. 
املعدات  أنواع  تأوي3 وميع  الصلــة، 
والسلع، تصنيع وبيع مختلـف معـدات 
الحفـالت، الـخ..………. • خلق فـرعيـن 
حـي   : العنـوان  مـن  بـكـل  للشـركـة 
الـوحـدة 02 شـارع النيجـر رقـم 18/20 
حـي  الثـانـي:  وبـالعنــوان  العيـون، 
الـوحـدة 02 زنقـة 25 رقـم 2) العيـون؛ 
•تعييـن السيـد سيـدي محمـد مفتـاح 

كمسيـر للشـركـة وللفـرعيـن.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 02 غـرض الشـركـة: الذي 
في  الشركة  غرض  مايلي:  عل   ينص 
الغيـر:  لفـائـدة  أو  لفـائـدتهـا  املغرب 
)وميع  تاور   -  ........................-
التجاري  التمثيل  التجارة)،  أنواع 
التجارية  والعالمات  للشركات 
كافة  تنظيم   - الدولية؛  أو  الوطنية 
اانشطـة الفنيـة والتظـاهـرات املحلية 
والدولية.وميع  الوطنية  اإلقليمية 
الحفالت  لجميع  التنظيم  أنشطة 
االستقبال  حفالت   ، االحتفاالت   ،
املحلية  االحتفاالت   ، املؤتمرات   ،
الدولية  أو  الوطنية  أو  اإلقليمية  أو 
مع أو بدون تقديم الطعام.  إلخ...   ،

الــخ....
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 27)).

1000I

AIT MELLOUL SERVICES D’ENTREPRISES

STE PARIS BREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AIT MELLOUL SERVICES
D›ENTREPRISES

 N° 50, BLOC A, HAY ZAITOUNE
 , TIKIOUINE-AGADIR ، 80652،

AGADIR MAROC
STE PARIS BREST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم أ)20 

، الوفاق ،بن سركاو ، أكادير - 
80054 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARIS BREST
مخ0زة و   : غرض الشركة بإيجاز 

حلويات.
رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
أ)20 ، الوفاق ،بن سركاو ، أكادير - 

80054 أكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 750  : السيد أصياض مصطفى 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : مونية  بنمزين  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  أصياض  السيد 
الوفاق   400 رقم  ا  بلوك  عنوانه)ا) 
أكادير   80054 أكادير   ، ،بن سركاو 

املغرب.
عنوانه)ا)  مونية  بنمزين  السيدة 
اكادير  تيكوين   (85 رقم  تيليال  حي 

80650 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
مصطفى  أصياض  السيد 
الوفاق   400 رقم  ا  بلوك  عنوانه)ا) 
أكادير   80054 أكادير   ، ،بن سركاو 

املغرب
عنوانه)ا)  مونية  بنمزين  السيدة 
اكادير  تيكوين   (85 رقم  تيليال  حي 

80650 أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 5))559.
1001I

SOBEGEST

STE BELLA VOYAGES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE BELLA VOYAGES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
عالل الفا�سي عمارة 584 ياسمين 
05 الشرف االزدهار الطابق الثاني 
الشقة رقم )0 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5297(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2022 نون30   04 املؤرخ في 
مسي3 وديد للشركة السيد)ة) املجاد 

حميد كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 52205.

1002I

.

CMGP AFRICA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMGP AFRICA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي املنطقة 

الصناعية صابينو505-502 
نواصر20240 الدارالبيضاء املغرب 
نواصر 20240 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
559857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CMGP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AFRICA
تنمية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعة الحديثة.
املنطقة   : عنوان املقر االوتماعي 
صابينو102-105  الصناعية 
املغرب  الدارالبيضاء  نواصر20240 
نواصر 20240 الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالتاجي:
 CMGP SA : 20.000 الشركة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   CMGP SA الشركة 

املنطقة الصناعية صابينو102-105 

نواصر 20240 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  معماه  يوسف  السيد 

55 حدائق مجبار كاليفورنيا 20550 

الدارالبيضاء املغرب

السيد كريستيان نوبوي عنوانه)ا) 
زنقة وبل ح30ي سيل حي السالم   (

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم -.

1003I

شركة ميكاما

ميكاما
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ميكاما

دوار القبابة وماعة أقا ، 84050، 

طاطا املغرب

ميكاما شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

القصبة وماعة قصبة سيدي عبد 

هللا بن مبارك - أقا - 84050 طاطا 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ميكاما.

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال املختلفة.

دوار   : االوتماعي  املقر  عنوان 
القصبة وماعة قصبة سيدي عبد 
طاطا   84050  - أقا   - هللا بن مبارك 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد نوحي محمد : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نوحي محمد عنوانه)ا) دوار 

القبابة أقا 84050 طاطا املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد نوحي محمد عنوانه)ا) دوار 

القبابة أقا 84050 طاطا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   59 بتاريخ  بطاطا  االبتدائية 

2022 تحت رقم 193/2022.

1004I

فيديالب

NAJWA BUILD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيديالب
شقة 5 عمارة 55 زنقة أحمد الطيب 
بن هيمة املدينة الجديدة أسفي ، 

46000، أسفي املغرب
NAJWA BUILD شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 5 تعاونية 
الؤفاق درب ااندلس - 4600 أسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2565

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   04 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 NAJWA BUILD الوحيد  الشريك 
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
تعاونية   5 وعنوان مقرها اإلوتماعي 
4600 أسفي   - الؤفاق درب ااندلس 
و  مالية  أسباب   : ل  نتيجة  املغرب 

اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 5 تعاونية 
الؤفاق درب ااندلس - 46000 أسفي 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد فنان و عنوانه)ا) 
الحي   2 رقم   50 سيدي الخدير زنقة 
البيضاء  الدار   202(0 الحسني 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   04 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 942.
1005I

FIDUCIAIRE AMER FISC

SUCRAFOR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

SUCRAFOR CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي ملتقى 
ىشارع احد رقم 500 و شارع الزالقة 

زايو 62900 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58879
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2059 ماي   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUCRAFOR CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
ملتقى   : االوتماعي  املقر  عنوان 
500 و شارع الزالقة  ىشارع احد رقم 

زايو 62900 الناظور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 2.500  : السيد بن صغي3 العربي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 2.500  : عزيز  ملقدمي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن صغي3 العربي عنوانه)ا) 
الناظور   62000 حي سوكرافور زايو 

املغرب.
عنوانه)ا)  عزيز  ملقدمي  السيد 
الناظور   62000 حي سوكرافور زايو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عزيز  ملقدمي  السيد 
الناظور   62000 حي سوكرافور زايو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
52 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2059 تحت رقم 826.

1006I

TGE FIDUS

MMZI INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانت3 

عمارة B رقم 9) الطابق 6 ، 28850، 
املحمدية املغرب

MMZI INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي )7 واوهة 
لسامي3 الحسنية 2 العليا - 20800 

املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6055

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MMZI الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   INDUSTRIE
مقرها  وعنوان  درهم   520.000
اإلوتماعي )7 واوهة لسامي3 الحسنية 
املحمدية املغرب   20800  - العليا   2

نتيجة ل : توقيف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب )7 واوهة 
 20800  - العليا   2 لسامي3 الحسنية 

املحمدية املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد وفيق و عنوانه)ا) 
العليا   2 واوهة لسامي3 الحسنية   7(
كمصفي  املغرب  املحمدية   20800

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 2250.
1007I

رياض الطبيب

رياض الطوبيب
فسخ عقد تسيي3 حر اصل تجاري 

)ااشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيي3 حر اصل تجاري

رياض الطوبيب
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
)شركة ذات  لشركة رياض الطوبيب 
مقرها  الكائن  املحدودة)  املسؤولية 
 4 درب الطبيب رقم   : االوتماعي ب 
 40000 حي الرحبة مراكش مراكش 



22399 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

دون30   54 مراكش املغرب املؤرخ في 
2020 تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيي3 الحر لألصل   
التجاري الكائن ب : درب الطبيب رقم 
4 حي الرحبة مراكش مراكش 40000 
طرف  من  املوقع   ، املغرب  مراكش 
)شركة ذات  شركة رياض الطوبيب 
املسؤولية املحدودة) : بصفتها مالكة 
 EAST GATE لألصل التجاري و شركة
املسؤولية  ذات  )شركة   GESTION

املحدودة) بصفتها مسي3ة حرة.
1008I

Gescompte

STE: FCCM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: FCCM MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبتة رقم 8 - 20050 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562605
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FCCM MAROC
تجميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتلحيم القنوات املعدنية.
اقامة   7  : عنوان املقر االوتماعي 
رامي زنقة سبتة رقم 8 - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:

 : الشراط  السعيد  السيد 
50.000,00 حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.
 : العمراني  يسر   السيدة 
50.000,00 حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.
 500  : الشراط  السعيد  السيد 

بقيمة 500 درهم.
 500  : العمراني  يسر   السيدة 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السعيد الشراط عنوانه)ا) 
56 زنقة الموريت بولو 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
السيدة يسر  العمراني عنوانه)ا) 
عمارة د طابق ) الشقة )6 بني يخلف 

20050 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد السعيد الشراط عنوانه)ا) 
56 زنقة الموريت بولو 20050 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846546.
1009I

SOMADINCO

3M ALLIANCE
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO
إقامة ماوورل عمارة B رقم2 

حي القدس ال30نو�سي ، 20650، 
الدارالبيضاء املغرب

3M ALLIANCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 547 
شارع املقاومة إقامة أفا ط2 ش22 - 

70)20 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4(8027

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
باع السيد بنجلون محمد ))) حصة 
و السيدة افضل خديجة ))) حصة 
وبهة  لسيد  الشركة  في  يملكونها 

محمد بقيمة 500 درهم للحصة
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
و  محمد  بنجلون  السيد  إستقالة 
السيدة افضل خديجة من منصب 

املسي3 
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
تعين السيد وبهة محمد مسي3 وحيد 

للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
الشركة ملزمة في وميع تعاقداتها و 
وتائقها خاصة البنكية وكدلك عقود 
الوحيد  بالتوقيع  العقارية  البيع 

ملسي3ها الوحيد السيد وبهة محمد
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  لشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
إج   شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

تحيين النضام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
الذي ينص عل    :7  -  6 بند رقم 
في  محدد  الشركة  مال  رأس  مايلي: 
إج   مقسمة  درهم   500000 مبلغ 
وبهة  لسيد  مسندة  حصة   5000

محمد
عل   ينص  الذي   :5( رقم  بند 
مايلي: السيد وبهة محمد مسي3 وحيد 

للشركة
عل   ينص  الذي   :54 رقم  بند 
وميع  في  ملزمة  الشركة  مايلي: 
البنكية  خاصة  وتائقها  و  تعاقداتها 
وكدلك عقود البيع العقارية بالتوقيع 
الوحيد ملسي3ها الوحيد السيد وبهة 

محمد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846200.

1010I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

EL AGHA FARM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

EL AGHA FARM شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 
الكرون الكفيفات أوالد تايمة - 

50)80 أوالد تايمة املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7589

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2022 نون30   50 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

الكبيش محمد كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 754.
1011I

TAWAF ABDALLAH

BAKIRIA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

BAKIRIA PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي )5 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة االب الطابق 
ااول رقم 8 - 70)20 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562665
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAKIRIA PROMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   5(  : عنوان املقر االوتماعي 

أحمد املجاطي إقامة االب الطابق 

الدارالبيضاء   20(70  -  8 ااول رقم 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

البوودي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

السيد وواد الزيتوني : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البوودي  الرحيم  عبد  السيد 

 (9 بلوك  عثمان  سيدي  عنوانه)ا) 
رقم 25 20700 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الزيتوني  وواد  السيد 

مليل  تيط  عبو  سيدي  اوالد  دوار 

29640 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

البوودي  الرحيم  عبد  السيد 

 (9 بلوك  عثمان  سيدي  عنوانه)ا) 
رقم 25 20700 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  الزيتوني  وواد  السيد 

مليل  تيط  عبو  سيدي  اوالد  دوار 

29640 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846607.

1012I

MCG

نواصر أنفست
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
نواصر أنفست شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة 52، شقة 
رقم 5، سين مراكش 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(07(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   56
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : نواصر 

أنفست.
التنشيط   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
شقة   ،52 العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، سين مراكش 40000 مراكش 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
5.000 حصة   : السيد شيها كريم 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شيها كريم عنوانه)ا) تجزئة 
 ،5 2، العمارة أ، الشقة رقم  تاسنيم 
 20470 الشق  عين  ااول،  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد شيها كريم عنوانه)ا) تجزئة 
 ،5 2، العمارة أ، الشقة رقم  تاسنيم 
 20470 الشق  عين  ااول،  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545505.
1013I

FLASH ECONOMIE

COBANDALLU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

(COBANDALLU (SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 000 500 درهم
املقر االوتماعي: شارع ابورقراق 
اقامة الفرج الطابق السفلي رقم 
 BB1 الدار البيضاء الحي الحسني

السجل التجاري رقم )44624
شركة ذات مسؤولية محدودة 

COBANDALLU
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي لشركة
 اقامة الفرج الطابق السفلي رقم 
الكائن  و  املسبق  االنحالل  طور  في 
ابورقراق  شارع  في  انحاللها  مقر 
 05 بتاريخ  البيضاء،  الحسني  الدار 

 BB1 شتن202230 تقرر ما يلي الحي
ـ إنحالل مسبق للشركة؛

امينة  قر�سي  السيدة  تعيين  ـ 
كمصفي للشركة؛

في  الشركة  تصفية  مقر  تعيين  ـ 
ابورقراق  شارع  االوتماعي:  املقر 
رقم  السفلي  الطابق  الفرج  اقامة 

BB1 البيضاء الحي الحسني
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لد  املحكمة التجارية بالدار 
 ،2022 اكتوبر   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 842592
1014I

MOORISH

JADE BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH
زنقة عبد الكريم الخطابي إقامة 
وواد العمارة 509 الشقة )4 

الطابق ) كليز مراكش ، 40000، 
مراكش املغرب

JADE BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة عبد 
الكريم الخطابي إقامة وواد العمارة 

509 الشقة )4 الطابق ) كليز 
إليزابيث 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50227(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   54 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
فالي3ي كاثرين  )ة)  تفويت السيد 
25 حصة اوتماعية من أصل  موني3 
50 حصة لفائدة السيد )ة) إليزابيث 
أكتوبر   57 بتاريخ  كونها  باسوس 

.2022
شارلين كاثرين  )ة)  تفويت السيد 
25 حصة اوتماعية من أصل  موني3 
سابي  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   50
فيليب دينيس وين بتاريخ 57 أكتوبر 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 52299.

1015I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

AQLIRAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي3، 
الطابق الثاني ، 28800، املحمدية 

املغرب
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AQLIRAM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
املسي3ة اقامة كوسطا ديل صول 

الطابق 4 الشقة الرقم 25 - 28800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   52
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AQLIRAM SARL
: -مؤسسة  غرض الشركة بإيجاز 

تعليمية خاصة
-االنعاش العقاري

-التجارة.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
صول  ديل  كوسطا  اقامة  املسي3ة 
الطابق 4 الشقة الرقم 25 - 28800 

املحمدية املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
500 حصة   : السيد يوسف رامي 

بقيمة 500 درهم للحصة.
500 حصة   : السيد احمد اقليل 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رامي  يوسف  السيد 
 28800 النصر  ودادية  تجزئة   44

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)  اقليل  احمد  السيد 
املحمدية   28800  44 رقم   5 الفالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رامي  يوسف  السيد 
 28800 النصر  ودادية  تجزئة   44

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 57 نون30 

2022 تحت رقم 2264.

1016I

LATRACH

BIP SAID TR DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LATRACH
العيون ، 70000، العيون املغرب

BIP SAID TR DIVERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي مدينة 
الوحدة رقم س0--227 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(7(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   54
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAID TR DIVERS
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة...
مدينة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون  س-0-227  رقم  الوحدة 

70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : االزراك  سعيد   • السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : مصطفي كريطة   • السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االزراك  سعيد  السيد 
شارع 5) رقم 05 حي القاسم 70000 

العيون املغرب.
السيد مصطفي كريطة عنوانه)ا) 
حي القدس تجزئة 707 شارع االغراد 

رقم 75 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  االزراك  سعيد  السيد 
 70000 حي القاسم   05 رقم   (5 حي 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 294).
1017I

FLASH ECONOMIE

NEO THERAPY
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

كاف ماناومنت 
حي الهناء رقم 57 الزنقة 7) الدار 

البيضاء
شركة االسهم املبسطة تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اعداد  ثم   2022 يونيو   57

االسا�سي باملميزات التالية 
االسهم  شركة  الشركة  شكل 

املبسطة- 
NEO THERAPY تسمية الشركة-
غرض الشركة شراء، بيع، توزيع، 
املواد  لجميع  واست3اد  تصدير، 
الصيدالنية من اصل القنب الهندي 

-
واملخدرات الطبية

زنقة  االوتماعي25  املقر  عنوان 
البيضاء  الدار  معاريف  ااسفوديل 

املغرب -
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة -
مقسم   5000000 درهم  مليون 
500 درهم  50000 سهم من فئة  اج  
يحدد الرأسمال في رأسمال الشركة -
املساهم  لفائدة  تماما  محررة 

الوحيد

االول  في  يبدأ  االوتماعي  املوسم 
من يناير وينتهي في 5) دون30 -

تسيي3 الشركة من قبل- 
ياسمين لحلو الفالجي مديرة تقاطع 
زنقة كولف ادين و ززنقة كولف دكار 

عين الدئاب الدار البيضاء املغرب
مكة  طريق  الفالجي  لحلو  مريم 
الدار  كليفورنيا  ج  زنقة   8(00 كم 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

 - 565(55
رقم التقييد في السجل تم اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 57نوفم202230
تحت رقم 845559

1018I

LATRACH

TRANSPORT DE M’RABIH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LATRACH
العيون ، 70000، العيون املغرب
 TRANSPORT DE M’RABIH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة و رقم 402 العيون 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT DE M’RABIH
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غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 
االستي3اد...

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة مجموعة و رقم 402 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : اعليو  امربيه  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امربيه اعليو عنوانه)ا) رقم 
 70000 الوحدة  وتجزئة  بلوك   257

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد امربيه اعليو عنوانه)ا) رقم 
 70000 الوحدة  وتجزئة  بلوك   257

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 50)).
1019I

Centre d’Affaire et d’Inspiration LUKUSِ

Drone & Co
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre d›Affaire et d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 01 3ème étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
Drone & Co شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار والد 

حمو الغابة قيادة العوامرة - 92550 
القصر الكبي3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
725(

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Drone : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.& Co

ِخْدَمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف, وأخد الصور و الفديوهات 

بالطائرات بدون طيار 

تسويق تركيب وإصالح الطائرات 

الصغي3ة بدون طيار

: دوار والد  عنوان املقر االوتماعي 

حمو الغابة قيادة العوامرة - 92550 

القصر الكبي3 املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   500  : كال  خليل  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خليل كال عنوانه)ا) تجزئة 

 92000  2062 رقم  الجديد  املغرب 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد خليل كال عنوانه)ا) تجزئة 

 92000  2062 رقم  الجديد  املغرب 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 5587.

1020I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

LOGIC INVEST SARL
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 585

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

LOGIC INVEST SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 5 
الطابق 2، مركز إيمان ، تقاطع 

شارع وي3اردو ، شارع الرشيد و شارع 
موال ي عبد الرحمن - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(25025

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 نون30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
 « قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
700.000 درهم» أي من » 500.000 
عن  درهم»   800.000  « إج   درهم» 
إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
قرار رقم 2 : الذي ينص عل  مايلي: 
الت30ع بـ 1،200حصة مملوكة للسيدة 
الخليفي إيناس لصالح والدها السيد 
سهم   800 الت30ع بـ  الخليفي فيصل. 
حصة مملوكة للسيد الخليفي وليد 
لصالح شقيقه السيد الخليفي سامي
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تعديل مقتضيات النظام ااسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

مساهمات
بند رقم 8: الذي ينص عل  مايلي: 

رأس املال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846225.

1021I

gefoco

RAOMIS
شركة ذات مسؤلية 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

RAOMIS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي الرقم 80 
مكرر زنقة 2 فيال ابجنول املدينة 
الجديدة اسفي - 46000 اسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   06 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   RAOMIS الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مكرر   80 الرقم  اإلوتماعي  مقرها 
2 فيال ابجنول املدينة الجديدة  زنقة 
اسفي - 46000 اسفي املغرب نتيجة 

ل : املنافسة.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
80 مكرر زنقة 2 فيال ابجنول املدينة 
اسفي   46000  - اسفي  الجديدة 

املغرب. 
و عين:

و  حياني  رضوان  السيد)ة) 
 2 زنقة  مكرر   80 الرقم  عنوانه)ا) 
فيال ابجنول املدينة الجديدة اسفي 
)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5669.
1022I



22403 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

MEXCO

 CENTRE ABTITOUI DES

 PROJETS, ETUDES ET

 TRAVAUX HYDRAULIQUES

SARL AU (CAPETH(
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEXCO

 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL

 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53، 30000، FES MAROC

 CENTRE ABTITOUI DES

 PROJETS, ETUDES ET TRAVAUX

 HYDRAULIQUES SARL AU

CAPETH)) شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب رقم 

50, الطابق ), عمارة رقم 76, شارع 

محمد الخامس, املدينة الجديدة - 

5000) صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE ABTITOUI DES  :

 PROJETS, ETUDES ET TRAVAUX

 HYDRAULIQUES SARL AU

.((CAPETH

غرض الشركة بإيجاز : o دراسات 

 ( الهيدروليكية  املشاريع  أعمال  و 

الري, إمدادات مياه الشرب, الصرف 

الصحي السائل )،

o أعمال متنوعة،
o التجارة،

o ووميع العمليات بشكل مباشر 
في  وزئيا،  أو  كليا   ، مباشر  غي3  أو 
أعاله  املذكورة  العمليات  من  أي 
أعمال  تطوير  أو  وتعزيز  لتسهيل 
الشركة ووميع املصالح املباشرة أو 
غي3 املباشرة في أي شكل من ااشكال 
أغراض  إج   التي تسع   الشركات  في 

مماثلة أو ذات الصلة.
مكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم  عمارة   ,( الطابق   ,50 رقم 
املدينة  الخامس,  محمد  شارع   ,76

الجديدة - 5000) صفرو املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد محمد ابطيطوي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ابطيطوي عنوانه)ا) 
 , إقامة البستان تجزئة املامونية   5(
فاس   (0000 طريق صفرو   7 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد سعيد العرفاوي عنوانه)ا) 
افران   5(000 ااطلس  حي   55 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 597.

1023I

TAWAF ABDALLAH

BET PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

BET PROMO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي )5 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة االب الطابق 
ااول رقم 8 - 70)20 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562667
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BET  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   5(  : عنوان املقر االوتماعي 
أحمد املجاطي إقامة االب الطابق 
الدارالبيضاء   20(70  -  8 ااول رقم 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
بوالحيط  املجيد  عبد  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوالحيط  املجيد  عبد  السيد 
 4( رقم   2 ليل   تجزئة  عنوانه)ا) 
سيدي معروف 20592 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بوالحيط  املجيد  عبد  السيد 
 4( رقم   2 ليل   تجزئة  عنوانه)ا) 
سيدي معروف 20592 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846608.
1024I

ML EXPERTS

ABMAXCO SARL AU
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
ABMAXCO SARL AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 62 ، 
ملتقى شارع موزارت و شارع انفا 
، إقامة لوبوتي بارادي ، الطابق 
السابع - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.525055
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5) أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: الفصل الفوري للسيد نيكولو 
الحامل لبطاقة تسجيل   ، بانتوت�سي 
من   ،  BE80327W رقم  ااوانب 

مهامه كمدير مساعد.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
بأثر فوري   ، التعيين كمدير مساعد 
/ غسان  السيد   • وملدة غي3 محدودة 
الحامل   ، مغربي الجنسية   ، ملصدق 
لبطاقة الوطنية رقم BJ377052 ، و 
52 شارع بطاجي محمد ابن  املقيم في 
مكي , الطابق الثالث , رقم 58 , الدار 

البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم &: الذي ينص عل  مايلي: 

&
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846540.
1025I
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QUALIFID - SARL AU 

F.T.C.K
إعالن متعدد القرارات

QUALIFID - SARL AU
54 ملتقى زنقتي محمد القري و 

م82، إقامة ميموزا مكتب رقم 5 ، 
54000، القنيطرة املغرب

F.T.C.K »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم )552 
بئ3 الرامي الجنوبية، متجر الطابق 
اار�سي - 54000 القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(0(75
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
قده  بما  الشركة  رأسمال  في  زيادة 
750.000 درهم لي3تفع من 250.000 
درهم إج  5.000.000 درهم عن طريق 
الشركة  ديون  مع  مقاصة  اوراء 
لفائدة  املستحقة  و  املقدار  املحددة 

السيد البيا�سي حسن
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بما  الشركة  رأسمال  تقليص  مايلي: 
من  لينخفض  درهم   500.000 قده 
5.000.000 درهم إج  500.000 درهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :6 رقم  بند 
حسن  البيا�سي  السيد  قدم  مايلي: 
للشركة مبلغا و قدره خمسمائة ألف 

)500.000) درهم
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
حدد رأسمال الشركة في مبلغ قدره 
درهم   (500.000( ألف  خمسمائة 
حصة  ألف  خمسة  اج   مقسمة 
درهم   (500( مائة  بقيمة  اوتماعية 
لكل واحدة اكتتبت و سددت كاملة و 

تحررت للسيد البيا�سي حسن.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 278)9.
1026I

com-gestion

CHARTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

com-gestion

شارع محمد أمزيان رقم 2/40 ، 

000)9، تطوان املغرب

CHARTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

محمد الخراز درب الشرفاء رقم 2 - 

000)9 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5055

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2025 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 500.000 CHARTER مبلغ رأسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

 2 رقم  الشرفاء  درب  الخراز  محمد 

 : تطوان املغرب نتيجة ل   9(000  -

إفالس.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  2 رقم  محمد الخراز درب الشرفاء 

000)9 تطوان املغرب. 

و عين:

و  الدويري  فؤاد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع الجيش امللكي إقامة 

تطوان   9(000  5 رقم   ( املجاهد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2025 تحت رقم 4485.

1027I

إس دابليو أدفايزوري كروب

طكبرين برايفت أكاديمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إس دابليو أدفايزوري كروب
زنقة ااردن، إقامة يامنة 2، الطابق 
السابع، رقم 95، طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
طك30ين برايفت أكاديمي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي عند 
إيزيدوم بزنيس سانت3، 8، زنقة 

الكندي، إقامة سانطا كالرا، الطابق 
السابع، رقم 57، طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2029
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : طك30ين 

برايفت أكاديمي.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغات و الدعم املدر�سي.
عند   : االوتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   ،8 سانت3،  بزنيس  إيزيدوم 
الكندي، إقامة سانطا كالرا، الطابق 
 90000  - طنجة   ،57 رقم  السابع، 

طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة ملياء الش30وني : 50 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 50  : الش30وني  لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الش30وني عنوانه)ا)  السيدة ملياء 
 90000  54 رقم   ،5 الضح   تجزئة 

طنجة املغرب.

الش30وني  لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا) املجمع الحسني النور، 78، 
 90000  509 رقم  الثالث،  الطابق 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الش30وني  لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا) املجمع الحسني النور، 78، 
 90000  509 رقم  الثالث،  الطابق 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259264.

1028I

PME CONSULTING GROUP

 AMINE AL ADARISSA

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 55، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السالوي، 

املدينة الجديدة، فاس ، 0000)، 

فاس املغرب

 AMINE AL ADARISSA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الزنقة 

28، رقم 57، حي واد فاس - 0000) 

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون30   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»00.000) درهم» أي من »200.000 

عن  درهم»   500.000« إج   درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4757.

1029I

الركيبي

 STE SAD LAAJ
CONSTRUCTION

شركة التضامن
حل شركة

الركيبي

كلميم ، 85000، كلميم املغرب

 STE SAD LAAJ CONSTRUCTION

شركة التضامن)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي باب 

الصحراء بلوك ب زنقة 6 رقم 59 

كلميم - 85000 كلميم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4587

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون30   50 املؤرخ في 

 STE SAD LAAJ التضامن  شركة 

رأسمالها  مبلغ   CONSTRUCTION

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

اإلوتماعي حي باب الصحراء بلوك ب 
زنقة 6 رقم 59 كلميم - 85000 كلميم 

املغرب نتيجة ل : مشاكل مالية.

و حدد مقر التصفية ب حي باب 
 59 رقم   6 زنقة  بلوك ب  الصحراء 

كلميم - 85000 كلميم املغرب. 

و عين:

و  لعجاج  ومال   - السيد)ة) 
زنقة الشافعي حي ابن   02 عنوانه)ا) 
املغرب  كلميم   85000 كلميم  رشد 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   54 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5)4.

1030I

العيون استشارات

SEGURAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
عبد  موالي  االمي3  شارع   (5 رقم 

هللا ، 70000، العيون املغرب

SEGURAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

تجزئة  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 

الوكالة 5 بلوك ف رقم 57) - 70000 

العيون املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   58

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEGURAS

االمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص..

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الوكالة 5 بلوك ف رقم 57) - 70000 

العيون املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد محمد االمام الشام : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : حميني  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشام  االمام  محمد  السيد 

حي السعادة شارع موالي  عنوانه)ا) 

 70000 02 اسماعيل زنقة ازرو رقم 

العيون املغرب.

عنوانه)ا)  حميني  سفيان  السيد 
العركوب اقليم واد   25 النقطة كلم 

الذهب 000)7 واد الذهب املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الشام  االمام  محمد  السيد 
حي السعادة شارع موالي  عنوانه)ا) 
 70000 02 اسماعيل زنقة ازرو رقم 

العيون املغرب
عنوانه)ا)  حميني  سفيان  السيد 
العركوب اقليم واد   25 النقطة كلم 

الذهب 000)7 واد الذهب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5547.

1031I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

MAROC POLYSTYRENE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC POLYSTYRENE شركة
ش.م.م بشريك واحد

تأسيس شركة
بمووب عقد عرفي محرر بتاريخ 

 11/11/2022
ااسا�سي  القانون  إنشاء  تم   

MAROC POLYSTYRENE لشركة
 والبيانات هي عل  النحو التاجي 

 MAROC االسم:   -
POLYSTYRENE

 A7 املقر االوتماعي: رقم 02 بلوك 
رقم 42 حي القدس بمدينة اكادير 

وتسويق  إنتاج  الشركة:  نشاط   
البولست3ين

ملدة: تم تحديد مدة الشركة في 99 
عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.

االوتماعي:  الرأسمال   
500000.00 درهم 

محمد  السيد  الواحد:  الشريك   
الصبار 

التسيي3 السيد : محمد الصبار
يناير   05 من  السنة االوتماعية: 

اج  5) دون30

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بأكادير بتاريخ 16/11/2022 

تحت رقم 5))559
رقم التسجيل بالسجل التجاري   

هو:)65)5.

1032I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

CASH WAY
إعالن متعدد القرارات

ش م م » CASH WAY » شركة
رقم السجل التجاري : 7)479

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 08/11/2022 في  املؤرخ  االستثنائي 

قرر ما يلي:
- فسخ مسبق للشركة؛

- استقالة السيد بطاحي كمال من 
مهامه كمسي3 للشركة؛

كمال  بطاحي  السيد  تعيين   -
كمصفي للشركة؛

- تحديد مقر التصفية في العنوان 
 05 عمارة رقم   07 متجر رقم  التاجي: 

تجزئة 4 حي الفرح بنسركاو اكادير؛
ثم االيداع القانوني لد  املحكمة 
 15/11/2022 في  بأكادير  التجارية 

تحت عدد 55)559.

1033I

FICOMFI

LIVESTOCK ESSALAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
LIVESTOCK ESSALAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي الشقة رقم 
7 عمارة 4 شارع أكرا م.ج مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

576((
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIVESTOCK ESSALAM
استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
الشقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم 7 عمارة 4 شارع أكرا م.ج مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد هروال : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد مهدي هروال : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 250  : السيد عبد القادر هروال 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد شعيب هروال : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هروال  محمد  السيد 
زنقة دي سيكال الوازيس الدار   57
البيضاء  الدار   20(70 البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  هروال  مهدي  السيد 
زنقة دي سيكال الوازيس الدار   57
البيضاء  الدار   20(70 البيضاء 

املغرب.
هروال  القادر  عبد  السيد 
سيكال  دي  زنقة   57 عنوانه)ا) 
الوازيس الدار البيضاء 70)20 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  هروال  شعيب  السيد 
زنقة دي سيكال الوازيس الدار   57
البيضاء  الدار   20(70 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  هروال  محمد  السيد 
زنقة دي سيكال الوازيس الدار   57
البيضاء  الدار   20(70 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4554.
1034I

STE BL LOGISTICS SARL 

BL LOGISTICS SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BL LOGISTICS SARL
متجر B تجزئة املسار رقم 429 ، 

40000، مراكش املغرب
 BL LOGISTICS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 B وعنوان مقرها اإلوتماعي متجر
تجزئة املسار رقم 429 مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

526805
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTICS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغي3 وطنيا ودوليا.

متجر   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش   429 تجزئة املسار رقم   B

40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : السيد ابراهيم ايت ناصر 
درهم   50.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة.

 500  : السيد لحسن ايت ناصر 
درهم   50.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ناصر  ايت  ابراهيم  السيد 
 2(6 رقم   ( عباد  سدي  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.
ناصر  ايت  لحسن  السيد 
طريق   429 املسار  تجزئة  عنوانه)ا) 

اسفي 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
ناصر  ايت  ابراهيم  السيد 
 2(6 رقم   ( عباد  سدي  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب
ناصر  ايت  لحسن  السيد 
طريق   429 املسار  تجزئة  عنوانه)ا) 

اسفي 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 7575)5.
1035I

FICOMFI

PRIVATE SYNDICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
PRIVATE SYNDICS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
حورية عمارة 8 شقة 2 زنقة 4 

االسماعيلية 2 م ج مكناس - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIVATE SYNDICS
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املحالت التجارية والشقق )املقاول).

اقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 4 زنقة   2 شقة   8 عمارة  حورية 
االسماعيلية 2 م ج مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : العلوي  نريمان  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نريمان العلوي عنوانه)ا) 
ج  م  النصر  حي   5 فيال   58 زنقة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة نريمان العلوي عنوانه)ا) 
ج  م  النصر  حي   5 فيال   58 زنقة 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4206.
1036I

HAFA PARC SARL AU

HAFA PARC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAFA PARC SARL AU
 N 95 RUE 16 MARCHE NAKHIL
 DHAR LAKHMISS FES ، 30000،

FES Maroc
HAFA PARC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلوتماعي 95 زنقة 
56 سوق النخيل ظهر الخميس فاس 

- 0000) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAFA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PARC
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
مواقف السيارات - إصدار الجرائد - 

وكالة إشهارية.
زنقة   95  : عنوان املقر االوتماعي 
56 سوق النخيل ظهر الخميس فاس 

- 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 ((4  : محمد  خمي�سي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد محمد العوام : ))) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 (((  : العزيري  حسن  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خمي�سي محمد عنوانه)ا) 

فاس 0000) فاس املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  العوام  السيد 

فاس 0000) فاس املغرب.
عنوانه)ا)  العزيري  السيد حسن 

فاس 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد خمي�سي محمد عنوانه)ا) 

فاس 0000) فاس املغرب
عنوانه)ا)  محمد  العوام  السيد 

فاس 0000) فاس املغرب

عنوانه)ا)  العزيري حسن  السيد 
فاس 0000) فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4704.

1037I

MOUSSAOUI HAJJI

 LES HIRONDELLES DU
DESERT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 LES HIRONDELLES DU DESERT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 
سيدي بوبكر الريصاني رقم 225 
الراشيدية - 52450 الريصاني 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(569

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   0( في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 LES الوحيد  الشريك  ذات 
HIRONDELLES DU DESERT مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي قصر سيدي بوبكر 
 - الراشيدية   225 رقم  الريصاني 
 : الريصاني املغرب نتيجة ل   52450

ازمة في القطاع.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 225 رقم  الريصاني  بوبكر  سيدي 
الريصاني   52450  - الراشيدية 

املغرب. 
و عين:

و  هورشمي  سعيد  السيد)ة) 
فرنسا   75054 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 50 نون30 

2022 تحت رقم 905.
1038I

MOUSSAOUI HAJJI

MEME HORIZONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MEME HORIZONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي راس الرمل 
الطاوس مرزوكة - 52450 الريصاني 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56467
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HORIZONS
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة 
تنظيم إقامة مؤقتة 

تنظيم املهروانات و ااحداث
راس   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 52450  - مرزوكة  الطاوس  الرمل 

الريصاني املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد التايك الطيب : 500 حصة 
بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد لويس بون تريكيورا : 500 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطيب  التايك  السيد 
فندق شالوكا املعاديد ع ص ز أرفود 

52200 أرفود املغرب.
تريكيورا  بون  لويس  السيد 
عنوانه)ا) قصبة شالوكة املعاضيض 

أرفود 52200 أرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الطيب  التايك  السيد 
فندق شالوكا املعاديد ع ص ز أرفود 

52200 أرفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 5468.
1039I

MOUSSAOUI HAJJI

OUASIS HATTAB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
OUASIS HATTAB شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر أوالد 

الزهرة وماعة عرب الصباح زيز 
أرفود - 52200 أرفود املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(765
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   04 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 OUASIS HATTAB الشريك الوحيد
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر أوالد 
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زيز  الصباح  عرب  وماعة  الزهرة 

أرفود املغرب نتيجة   52200  - أرفود 

ل : أزمة في القطاع.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أوالد الزهرة وماعة عرب الصباح زيز 

أرفود - 52200 أرفود املغرب. 

و عين:

السيد)ة) املكي حطب و عنوانه)ا) 

أرفود  ز  ص  ع  الزهراء  أوالد  قصر 

)ة)  كمصفي  املغرب  أرفود   52200

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 57 نون30 

2022 تحت رقم 959.

1040I

ديوان االستاذ املوثق حسام الدين االدري�سي كنون

Ste HYDRAU-TECHNO- 

MECANIQUE HTM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االستاذ املوثق حسام الدين 
االدري�سي كنون

شقة رقم 5 الطابق الثاني عمارة 9 

اسماعيلية 2 ابن سينا م ج مكناس 

، 50000، مكناس املغرب

Ste HYDRAU-TECHNO- 

MECANIQUE HTM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي متجر رقم 

2 الطابق االر�سي عمارة حكيم 2 
رقم 95 تجزئة الشرف مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أبريل   55 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :

 MOHAMED )ة)  تفويت السيد 

حصة   HICHAM AJRAOUI 500

حصة   500 أصل  من  اوتماعية 

 FRANCESCO )ة)  السيد  لفائدة 

SORGENTE بتاريخ 52 أبريل 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4220.

1041I

مكتب محاسبة

 TF GREEN COMPTOIRE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب محاسبة

عمارة 45 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

 TF GREEN COMPTOIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

الواد الحمر رقم 229 الراشدية - 

52000 الراشدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.520(9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  20 شتن30  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 TF GREEN COMPTOIRE SARL

درهم   100.000,00 رأسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة الواد 

 52000  - الراشدية   229 الحمر رقم 

الراشدية املغرب نتيجة ل : ازمة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الراشدية   229 رقم  الحمر  الواد 

52000 الراشدية املغرب. 

و عين:

السيد)ة) محمد الرتبي و عنوانه)ا) 

الراشدية   2( رقم  الداخلة  شارع 

كمصفي  املغرب  الراشدية   52000

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 957.

1042I

مكتب محاسبة

 CONCEPTION GHRIS*
*SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب محاسبة
عمارة 45 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 CONCEPTION GHRIS *SARL*
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
االدارسة رقم 46 كلميمة - 52250 

كلميمة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54079

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  25 شتن30  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 CONCEPTION* الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ   GHRIS *SARL AU
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 46 رقم  االدارسة  شارع  اإلوتماعي 
املغرب  كلميمة   52250  - كلميمة 

نتيجة ل : ازمة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 52250  - كلميمة   46 االدارسة رقم 

كلميمة املغرب. 
و عين:

و  ماماد  الواحد  عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تيميحراش كلميمة 52250 
كلميمة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 956.

1043I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MOROCCAN AGENCY FOR
SUSTAINABLE ENERGY

إعالن متعدد القرارات

 MOROCCAN AGENCY FOR
 SUSTAINABLE ENERGY

 شركة مساهمة بمجلس ادارة، 
رأسمالها: 4.750.000.000 درهم 
مقرها االوتماعي: مركب زينيت 
الرباط، رقم 50 الطريق الدائري 
الجنوبي الرباط - الدار البيضاء، 

مباني A-B-C & D، سو�سي 50500 
الرباط

 R.C. Rabat n° 79835 - I.F :
n°3336618

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 29 بتاريخ  املنعقد  السنوية  العادي 

يونيو 2022، تقرر ما يلي:
املمثل  تغيي3  عل   املصادقة   -
معنوي  شخص  للمتصرف  الدائم 
وزارة  طرف  من  املمثلة  »الدولة»، 
االقتصاد واملالية في شخص السيدة 

نادية فتاح العلوي،
من  باستقالة  علما  اإلحاطة   -
اإلدارة  مجلس  كأعضاء  واليتهم 
السادة سعيد أمزازي، موالي حفيظ 

العلمي وعزيز رباح،
- املصادقة عل  تعيين املتصرفين 
مجلس  مؤقتا  أورها  التي  للشركة 
 2025 أكتوبر   59 بجلسة  اإلدارة 
أسالفهم،  والية  من  املتبقية  للفت3ة 

وهم:
السيد عبد اللطيف مي3اوي يحل 

محل السيد سعيد أمزازي
محل  يحل  مزور  رياض  السيد 

السيد موالي حفيظ العلمي
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ليل  بن علي تحل محل  السيدة 
السيد عزيز رباح

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لد   التجاري 
بتاريخ   5(0(44 بالرباط تحت عدد 

54 نون30 2022.
ملخص قصد النشر

1044I

MSB CONSULTING

 UNILINGUA INSTITUT
PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MSB CONSULTING
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage

 4, B22 ، 20000، CASABLANCA
Maroc

 UNILINGUA INSTITUT PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 75 شارع 
أنفا مكتب رقم ) - 20000 البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50459(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   0( املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 UNILINGUA الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ   INSTITUT PRIVE
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
شارع أنفا مكتب رقم   75 اإلوتماعي 
) - 20000 البيضاء املغرب نتيجة ل : 

ظروف خاصة بالشريك الوحيد.
و حدد مقر التصفية ب 75 شارع 
20000 البيضاء   -  ( أنفا مكتب رقم 

املغرب. 
و عين:

الدين  صالح  محمد  السيد)ة) 
أنفا  شارع   75 عنوانه)ا)  و  الصقلي 
مكتب رقم ) 20000 البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 75 شارع 

أنفا مكتب رقم ) 
20000 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846599.

1045I

ABA GESTION SARLAU

ZI GESTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG (8
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
ZI GESTION شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42 الطابق 
6 مكاتب أشرف - 0000) فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7459(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GESTION
غرض الشركة بإيجاز : توفي3 اليد 

العاملة للشركة 
الصناعية  ومعالج  غسيل 

للمالبس.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
عبدالكريم بنجلون رقم 42 الطابق 6 
مكاتب أشرف - 0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : السيدة فتحة ايت ناصر 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فتحة ايت ناصر عنوانه)ا) 
تعاونية حب امللوك مساي   24 رقم 

5000) صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزكاني  إيمان  السيدة 
تعاونية حب امللوك مساي   24 رقم 

5000) صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 5)47.
1046I

OURA FIN

م. ك. س.ف.ف نيكوس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

OURA FIN
 lot tarik immeuble 4 1ére

 étage appt 46 sidi moumen
 casablanca، 20400،
CASABLANCA maroc

م. ك. س.ف.ف نيكوس شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االوتماعي مجموعة 
التقدم ج ه 57ــ 2 الطابق 2 سيدي 
ال30نو�سي البيضاء البيضاء 20640 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.446557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 
الشركة الحاجي :

التجارة في املنتووات الصيدلية   
التجميل  منتووات  توصيل 

والصيدلة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 8449).
1047I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

TAGHAZOUT FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 La Fiduciaire Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage ,45
Casablanca Maroc 20000

تأسيس شركة أسهم مبسطة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي 5 زنقة 
القا�سي بن حمادي الصنهاجي، 

السوي�سي -الرباط املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري: 

56(895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   52
ااسا�سي لشركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
أسهم  شركة  الشركة:  شكل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 TAGHAZOUT FONCIERE
اانشطة  بإيجاز:  الشركة  غرض 

العقارية
زنقة   5 االوتماعي:  املقر  عنوان 
الصنهاجي،  حمادي  بن  القا�سي 

السوي�سي -الرباط املغرب
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة
 50.000 مبلغ رأسمال الشركة:   -

درهم، مقسم كالتاجي:
 NOYA HOSPITALITY : الشركة

 SARL AU
درهم   500 بقيمة  حصة   500

للحصة
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء:

 NOYA HOSPITALITY الشركة 
 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU
السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:
 NOYA HOSPITALITY الشركة 
 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU
السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0528)5.

1048I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

NOYA FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 La Fiduciaire Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage ,45
Casablanca Maroc 20000

تأسيس شركة أسهم مبسطة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي 5 زنقة 
القا�سي بن حمادي الصنهاجي، 

السوي�سي -الرباط املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري: 

56(905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
ااسا�سي لشركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
أسهم  شركة  الشركة:  شكل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOYA بمختصر تسميتها  االقتضاء 

 FONCIERE
اانشطة  بإيجاز:  الشركة  غرض 

العقارية
زنقة   5 االوتماعي:  املقر  عنوان 
الصنهاجي،  حمادي  بن  القا�سي 

السوي�سي -الرباط املغرب

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة: 99 سنة

 50.000 مبلغ رأسمال الشركة:   -
درهم، مقسم كالتاجي:

 NOYA HOSPITALITY : الشركة
 SARL AU

درهم   500 بقيمة  حصة   500
للحصة

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء:

 NOYA HOSPITALITY الشركة 
 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU
السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:
 NOYA HOSPITALITY الشركة 
 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU
السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 2)05)5.

1049I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

NOYA OPERATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 La Fiduciaire Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage ,45
Casablanca Maroc 20000

تأسيس شركة أسهم مبسطة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي 5 زنقة 
القا�سي بن حمادي الصنهاجي، 

السوي�سي -الرباط املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري: 

56(897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
ااسا�سي لشركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
أسهم  شركة  الشركة:  شكل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOYA بمختصر تسميتها  االقتضاء 

 OPERATION
اانشطة  بإيجاز:  الشركة  غرض 

العقارية
زنقة   5 االوتماعي:  املقر  عنوان 
الصنهاجي،  حمادي  بن  القا�سي 

السوي�سي -الرباط املغرب
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة
 50.000 مبلغ رأسمال الشركة:   -

درهم، مقسم كالتاجي:
 NOYA HOSPITALITY : الشركة

 SARL AU
درهم   500 بقيمة  حصة   500

للحصة
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء:
 NOYA HOSPITALITY الشركة 
 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU
السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:
 NOYA HOSPITALITY الشركة 
 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU
السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0529)5.
1050I

STE FIDU-LIDOU SARL

SAD FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
SAD FOOD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 5) 
تجزئة ونان الزهر املروة - 0000) 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   SAD FOOD الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
تجزئة   (5 رقم  اإلوتماعي  مقرها 
فاس   (0000  - املروة  الزهر  ونان 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.
 (5 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 (0000  - تجزئة ونان الزهر املروة 

فاس املغرب. 
و عين:

و  الدوخي  الغني  عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 5) تجزئة ونان الزهر 
املروة 0000) فاس املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 55 نون30 2022 

تحت رقم 4728/2022.

1051I

FLASH ECONOMIE

ETOILZE DE BOURGOGNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETOILZE DE BOURGOGNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 مقرها اإلوتماعي: 62 زنقة فرحات 
حشاد - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5568(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2009 مارس   58
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة

 ETOILZE DE
الشركة  BOURGOGNE:تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند  متبوعة 

تسميتها
اقتناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املبنية  وغي3  املبنية  املباني  وميع 

بقصد تأوي3ها
62 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

فرحات حشاد - الدار البيضاء
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 85.000 الشركة:  رأسمال  :مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي
السيد سعيد بنيس : 0)5 حصة 

 529  : السيد عبد السالم بنيس 
حصة 

السيدة ماريا بنيس : 67 حصة
السيدة نجية بنيس : 67 حصة
السيدة ليل  بنيس : 67 حصة 
السيدة امال بنيس : 65 حصة 

السيد وواد بنيس : 529 حصة 
السيد خالد بنيس : 529 حصة 
السيدة مونيا بنيس : 65 حصة 

 02  : بكاري  السيد سعيد احمد 
حصة

املجموع: 850 حصة اوتماعية
 التسيي3 :

 امال بنيس
نجية بنيس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 9408)8

1052I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE ATLAS ITRI SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
)4) شارع محمد الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 000)2، 

بني مالل املغرب

STE ATLAS ITRI SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي أدوز فم 

العنصر بني مالل - 000)2 بني مالل 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5825
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 نون30   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   5.400.000«
 5.500.000« إج   درهم»   500.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
55 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 5552.
1053I

M F B C

سا نتير لوبيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

M F B C
4)5 ز اوية شا رع اوال د زيا ت و زتقة 
اسوا ت عما ر ة B الطا بق 4 رقم 7 ، 

20500، الد ا ر البيصا ء املغر ب
سا نتي3 لوبيال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي تقا طع 
شارع الحنك و زنقة فنلون اقامة 
ياسين - 20260 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7587(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 55 أكتوبر 2020 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة سا 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  لوبيال  نتي3 
تقا  درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
طع شارع الحنك و زنقة فنلون اقامة 
ياسين - 20260 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : اسبا ب اقتصا دية.

و حدد مقر التصفية ب تقا طع 
اقامة  فنلون  زنقة  و  الحنك  شارع 
الدارالبيضاء   20260  - ياسين 

املغرب. 
و عين:

و  وي  حفنا  خالد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة املتوكل رقم 6)) دار 
املغرب  الدارالبيضاء   2722( بوعزة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دون30 2020 تحت رقم 5)7587.
1054I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

2M CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

557 شارع القدس، تجزئة املجد، 
الطابق ااول، شقة رقم 6 ال30يد 64 

- العوامة، 90000، طنجة املغرب
2M CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي : مجمع 

املجد إقامة حسناء رقم 58 - 
90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.70455
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   50 املؤرخ في 
2M CONSTRUCTION شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
اإلوتماعي مجمع املجد إقامة حسناء 
املغرب  طنجة   90000  -  58 رقم 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
و عين:

و  مخلوف  محمد  السيد)ة) 
 ،  2 أهال  رياض  تجزئة  عنوانه)ا) 

طنجة   90000  (49 رقم  قطعة 
املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
مجمع  وفي   2022 نون30   50 بتاريخ 
املجد إقامة حسناء رقم 58 - 90000 

طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259568.
1055I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

KS.T.DR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

)) شارع سيدي محمد ، 55000، 
الخميسات املغرب

KS.T.DR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار ايت 
بنحميدان الغندور املصدر - 55000 

الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

295(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 مارس   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KS.T.DR
ااشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو البناء.
: دوار ايت  عنوان املقر االوتماعي 
بنحميدان الغندور املصدر - 55000 

الخميسات املغرب.
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أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد قاسم بن العربي 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قاسم بن العربي عنوانه)ا) 
دوار ايت بنحميدان الغندور املصدر 

55000 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد قاسم بن العربي عنوانه)ا) 
دوار ايت بنحميدان الغندور املصدر 

55000 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

ماي 2022 تحت رقم 252.
1056I

TRAGESCO

BENSALEM INVEST
إعالن متعدد القرارات

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 559
2490، CASABLANCA MAROCA
BENSALEM INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 75 شارع 
55 يناير طابق االوج  شقة رقم 569 

- 20050 دار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5566(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
 2450 تفويث السيد محمد فريقش 
حصة من اصل 2450 حصة لفائدة 

السيد الحسين فريقش
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
اج   محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك وحيد

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

من  فريقش  محمد  السيد  استقالة 

منصبه كمسي3 للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

اثبات السيد الحسين فريقش كمسي3 

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

و   6,1 املواد  تعديل  عل   املوافقة 

للشركة  ااسا�سي  النظام  من   52

وتحديثها

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 58 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 4955)8.

1057I

GHALIME MARIAM

KHAITAOUI NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHALIME MARIAM

 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

KHAITAOUI NEGOCE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 205 

تجزئة الهناء 02 - 25000 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   50

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAITAOUI NEGOCE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الهاتف  ومنتجات  خدمات  -متعهد 

واالتصاالت
الدفع  وحلول  خدمات  وميع   -

املتعددة القنوات اآلمنة
-مفاوض.

 205  : االوتماعي  املقر  عنوان 
خريبكة   25000  -  02 الهناء  تجزئة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد محمد خيطاوي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد خيطاوي عنوانه)ا) 
 25000  02 الهناء  تجزئة   205

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد محمد خيطاوي عنوانه)ا) 
 25000  02 الهناء  تجزئة   205

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 شتن30  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 440.
1058I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

BOUAZOUA SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC
BOUAZOUA SERVICE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي محل كائن 
بمركز بئ3 كوات وماعة زاوية ابن 
حميدة اقليم الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5975

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   07 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 BOUAZOUA SERVICE التسمية 
و الكائن بالعنوان محل تجاري كائن 
 - الصويرة  اقليم  أقرمود  بمركز 
44000 الصويرة املغرب و املسي3 من 

طرف السيد)ة) بوعزو  خولة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالصويرة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 406.
1059I

بن الهاشمي عزالين

ZAOUI NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن الهاشمي عزالين
 hay riad chel massira n 11 ،

50000، مكناس املغرب
ZAOUI NEGOCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 0) 
مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAOUI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة 
-التصدير واالست3اد

-التفاوض.
 (0 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

50000 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد زاوي ومال : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ومال  زاوي  السيد 
56)54 ميدلت  دوار ايت باسو ايتزر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ومال  زاوي  السيد 
56)54 ميدلت  دوار ايت باسو ايتزر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   58 التجارية بمكناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 805).
1060I

NAFISSA COSMETIQUES

NAFISSA COSMETIQUES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAFISSA COSMETIQUES
 AV HASSAN 1 RUE EL KACHAF
 RESD NAJATE 3 EME ETAGE N°
20 ، 90000، TANGER MAROC

NAFISSA COSMETIQUES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

حسن 5 زنقة الكشاف اقامة نجاة 
الطابق ) رقم20 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAFISSA COSMETIQUES

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد التجميل.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

زنقة الكشاف اقامة نجاة   5 حسن 

طنجة   90000  - رقم20   ( الطابق 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيدة نافسة ابوعنان 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نافسة ابوعنان عنوانه)ا) 

بني مالل 000)2 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيدة نافسة ابوعنان عنوانه)ا) 

بني مالل 000)2 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   59 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258489.

1061I

NCG EXPERTISE

OBAHA BUREAU
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
obaha bureau شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 55) 
رقم 4 الطابق ااول الشرف مراكش 

اقامة 55) رقم 4 الطابق ااول 
الشرف مراكش 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6579(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 شتن30   25 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
)ة) نصيح خديجة  تفويت السيد 
 500 حصة اوتماعية من أصل   50
هللا  عبد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

محسين بتاريخ 25 شتن30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   28 التجارية بمراكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 540902.

1062I

FLIGHT BIKE

 ACERDI WELDING &
ELECTRONICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ACERDI WELDING &
ELECTRONICS

 29RUE AMR IBN ASS 3EME
 ETG N 26 ، 90000، TANGER

MAROC
 ACERDI WELDING &

ELECTRONICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 29 شارع 
عمر بن العاص الطابق ) رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ACERDI WELDING &  :

.ELECTRONICS
تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإنتاج وبيع وإصالح معدات اللحام 

ومعالجة ااسطح وااتمتة.
29 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
 -  26 رقم   ( عمر بن العاص الطابق 

90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 40.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 (20  : ابراهيم  أحاجي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
الشركة CERDI BVBA : 80 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم عنوانه)ا)  أحاجي  السيد 

بلجيكا TOURNAI 7500 بلجيكا.
الشركة CERDI BVBA عنوانه)ا) 

بلجيكا IZEGEM 8870 بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
ابراهيم عنوانه)ا)  أحاجي  السيد 

بلجيكا TOURNAI 7500 بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258665.

1063I
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MY FID SARL

REBIGATEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER EATAGE N°
51 ، 90000، TANGER MAROC
REBIGATEX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

القدس ل امكوبا الطابق ااول رقم 
5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(5675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REBIGATEX
الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

بصفة عامة.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
القدس ل امكوبا الطابق ااول رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
عبد  محمد  بوحمو  السيد 
 500 بقيمة  حصة   500  : الرحمان 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبد  محمد  بوحمو  السيد 
الرحمان عنوانه)ا) حي الزودية شارع 
 90000  59 رقم  عائشة  املسافر 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:

عبد  محمد  بوحمو  السيد 

الرحمان عنوانه)ا) حي الزودية شارع 

 90000  59 رقم  عائشة  املسافر 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258795.

1064I

ائتمانية الشريفي مبارك

 STE املستقبل املشرق

 ALMOUSTAQBAL

ALMOUCHRIQ
شركة التضامن

حل شركة

ائتمانية الشريفي مبارك

حي الروافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم )0 كلميم ، 85000، كلميم 

املعرب

 STE املستقبل املشرق

 ALMOUSTAQBAL

ALMOUCHRIQ شركة 

التضامن)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

املهدي بن تومرت رقم 5)5 - 85000 

كلميم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 غشت   59 في  املؤرخ 

املستقبل  التضامن  شركة  حل 

 STE ALMOUSTAQBAL املشرق 

رأسمالها  مبلغ   ALMOUCHRIQ

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

تومرت  بن  املهدي  زنقة  اإلوتماعي 
املغرب  كلميم   85000  -  5(5 رقم 

نتيجة ل : صعوبات مالية.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املهدي بن تومرت رقم 5)5 - 85000 

كلميم املغرب. 

و عين:

و  سين  بوومعة  السيد)ة) 

شارع   (6 رقم  تركز  زنقة  عنوانه)ا) 

85000 كلميم املغرب  الجيش امللكي 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   54 االبتدائية بكلميم بتاريخ 

2022 تحت رقم 94).

1065I

FIDUCIAIREJAD

SISSAOUI HERBES sarl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

FIDUCIAIREJAD

 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 40000، مراكش

SISSAOUI HERBES sarl au شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار حاحا 

رقم 566 أسكجور - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50746(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 

 - أسكجور   566 رقم  حاحا  »دوار 

»تجزئة  إج   مراكش املغرب»   40000

7 إقامة اإلمام مالك عمارة  املحاميد 

-ج- محل رقم 27 أسكجور - 40000 

مراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   08 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545595.

1066I

KAMAR BENOUNA

DIAR EL MOKHTAR ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، (4

20160، Casablanca MAROC

DIAR EL MOKHTAR ش م م 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 

)0) طريق الجديدة - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9547(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: قرر الجمع العام معاينة الحل 

املسبق للشركة و تعيين السيد نجيب 

بن بوبكر كمصفي للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

بالدارالبيضاء  التصفية  مقر  قرر 

)0) طريق الجديدة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مايلي: 

0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 97)844.

1067I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

NOYA TECHNOPOLIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 La Fiduciaire Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage ,45

Casablanca Maroc 20000

تأسيس شركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االوتماعي 5 زنقة 

القا�سي بن حمادي الصنهاجي، 

السوي�سي -الرباط املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري: 

56(899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(

ااسا�سي لشركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:

أسهم  شركة  الشركة:  شكل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOYA بمختصر تسميتها  االقتضاء 

 TECHNOPOLIS

اانشطة  بإيجاز:  الشركة  غرض 

العقارية
زنقة   5 االوتماعي:  املقر  عنوان 

الصنهاجي،  حمادي  بن  القا�سي 

السوي�سي -الرباط املغرب

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة

 50.000 مبلغ رأسمال الشركة:   -

درهم، مقسم كالتاجي:

 NOYA HOSPITALITY : الشركة

 SARL AU

درهم   500 بقيمة  حصة   500

للحصة

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء:

 NOYA HOSPITALITY الشركة 

 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU

السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة:

 NOYA HOSPITALITY الشركة 

 ،2 عنوانها عكاشة بارك   SARL AU

السبع  عين  سليمان،  موالي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 5)05)5.

1068I

G.C.M Consulting group

St MIT GOTT TRNS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIT GOTT TRNS شركة ذات
شركة

املسؤولية املحدودة ذات شريك 
الوحيد 

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 59 
زنقة السواني اخرمجيون ميدلت - 

50)54 ميدلت املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   54

ااسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الوحيد  شريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية: 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية
املحدودة ذات شريك الوحيد. 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

 .MIT GOTT TRNS
نقل  بإيجاز:  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي3 
 59 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
 - ميدلت  اخرمجيون  السواني  زنقة 

ميدلت املغرب. 50)54 
أولها  من  تأسست  التي  املدة 
رأسمال  مبلغ  سنة.   99  : الشركة 
مقسم  درهم،   500.000 الشركة 

كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء   -
السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 
الحسين هاج عنوانه)ا) رقم 59 زنقة 
 54(50 ميدلت  اخرمجون  السواني 
الشخصية  ااسماء  املغرب.  ميدلت 
الشركة:  مسي3ي  ومواطن  والعائلية 
رقم  الحسين هاج عنوانه)ا)  السيد 
 54(50 59 زنقة السواني اخرمجون 

ميدلت املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   08 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 264

1069I

CABINET BOUZIDI

ENGINAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 525 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

ENGINAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

لعرا�سي زنقة 59 - 62000 ناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  50 شتن30  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ENGINAD مبلغ رأسمالها 500.000 

اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

ناظور   62000  -  59 زنقة  لعرا�سي 

املغرب نتيجة ل : توقف عن نشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ناظور   62000  -  59 زنقة  لعرا�سي 

املغرب.

و عين:

و  بوودايني  سفيان  السيد)ة) 

 59 زنقة  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  ناظور   62000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4654.

1070I

CABINET BOUZIDI

ENGI-NAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 525 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

ENGI-NAD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي 
لعرا�سي زنقة 59 - 62000 ناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  25 شتن30  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   ENGI-NAD
 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
ناظور   62000  -  59 زنقة  لعرا�سي 

املغرب نتيجة. : توقف عن نشاط
و عين:

و  بوودايني  سفيان  السيد)ة) 
 59 زنقة  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  ناظور   62000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2022 شتن30   25 بتاريخ 
املجاهيدين رقم 57 العروي - 62000 

ناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4655
1071I

 STE D’INGENIERIE RESEAU ET TRAVAUX

 D’AMENAGEMENTPUPLIQUE **SIRTAP**.

SARL

INSTANT PARA شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE INSTANT PARA SARL AU
 MAG N°1 HYPODROME 2 AL
 QODS CHAMPS DE COURSE ،

30000، FES MAROC
شركة INSTANT PARA شركة 
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ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : محل رقم 

5 هيبودروم 2 القدس ملعب الخيل 

- 0000) فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69489

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 شتن30   26 في  املؤرخ 

شركة   INSTANT PARA حل شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 
ملعب  القدس   2 هيبودروم   5 رقم 

0000) فاس املغرب نتيجة   - الخيل 

لعدم التوفيق في انجاز املشروع.

و عين:

و  القندو�سي  هاور  السيد)ة) 

عنوانه)ا) 5فيال 8) ف االندلس عين 

الشقف موالي يعقوب 0000) فاس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 29 شتن30 2022 وفي محل رقم 

5 هيبودروم 2 القدس ملعب الخيل - 

0000) فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 50 نون30 2022 

تحت رقم 4643/2022.

1072I

FIDUCIAIREJAD

 MAY SMANS

DISTRIBUTIONS sarl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

FIDUCIAIREJAD

 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 40000، مراكش

 MAY SMANS DISTRIBUTIONS

sarl au شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار ايت 
 CHEZ بازي وماعة ايت ايمور
 FIDENS CONSEIL - 40000

مراكش املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.507005

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 شتن30 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
ايمور  ايت  وماعة  بازي  ايت  »دوار 
 CHEZ FIDENS CONSEIL - 40000
مراكش املغرب» إج  »حومة املجدوب 
تامصلوحت الحوز - 40000 مراكش 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 08)545.
1073I

FIDICOM

CASH SINCERITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
CASH SINCERITE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : 209 

شارع القرويين نروس 209 شارع 
القرويين نروس 0000) فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.68557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   58 في  املؤرخ 
CASH SINCERITE شركة ذات  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 
209 شارع  وعنوان مقرها اإلوتماعي 
القرويين نروس 209 شارع القرويين 

نتيجة  املغرب  فاس   (0000 نروس 
االقتصادية  واالزمة  مادية  ملشاكل 

الحالية.
و عين:

و  الهالل  الشيماء  السيد)ة) 
59 زنقة وبل تيزين تيشكا  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   (0000 د  نروس 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 58 أكتوبر 2022 وفي 59 زنقة 
وبل تيزين تيشكا نروس د - 0000) 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4629.
1074I

UPSILON CONSULTING

ROO CIG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
ROO CIG شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 زنقة 
مو�سى ابن نصي3، الطابق 6، مكتب 
55 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.299977
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2022 غشت   52 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 50.000« أي من  درهم»   425.000«
عن  درهم»   4(5.000« إج   درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إوراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845542.
1075I

الزوين املصطفى

HARRON IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الزوين املصطفى

عمارة 9 زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

) حمرية ، 50000، مكناس املغرب

HARRON IRRIGATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي تعاونية 

وركزيز القصر الكبي3 - 92550 

-لعوامرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5057

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ   HARRON IRRIGATION

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

وركزيز  تعاونية  اإلوتماعي  مقرها 

-لعوامرة   92550  - الكبي3  القصر 

و  القطاع  ازمة   : ل  نتيجة  املغرب 

املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب تعاونية 

 92550  - الكبي3  القصر  وركزيز 

-لعوامرة املغرب. 

و عين:

عبد الغفور بارودي و  السيد)ة) 

 (7 عنوانه)ا) حي الياسمين فيال رقم 

55000 الحاوب املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 5565.

1076I
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UPSILON CONSULTING

SPREZZATURA ADVISORS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
 SPREZZATURA ADVISORS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 5 زنقة 
البشي3 اإلبراهيمي، الطابق الثاني، 
شقة رقم ) - 20250 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(49267

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 52 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 SPREZZATURA الوحيد  الشريك 
 50.000 مبلغ رأسمالها   ADVISORS
 5 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق  اإلبراهيمي،  البشي3  زنقة 
 20250  -  ( رقم  شقة  الثاني، 
: قرار  املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

الشريك.
 5 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  اإلبراهيمي  البشي3  زنقة 
 20250 املغرب   ( شقة رقم  الثاني، 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

اناس بشار و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 -  Seashore, Villas Compound
املتحدة  العربية  اإلمارات  ظبي  أبو 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة   5  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الثاني،  الطابق  اإلبراهيمي  البشي3 

شقة رقم )

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845476.

1077I

 STE D’INGENIERIE RESEAU ET TRAVAUX

 D’AMENAGEMENTPUPLIQUE **SIRTAP**.

SARL

ATHMANBATI شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE ATHMANBATI SARL

 N°10 HAY FARAH 1 AL

MASSIRA ، 30000، FES MAROC

شركة ATHMANBATI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 50 

حي الفرح 5 املسي3ة - 0000) فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6(959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   55 في  املؤرخ 

شركة   ATHMANBATI شركة  حل 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

مقرها اإلوتماعي رقم 50 حي الفرح 5 

املسي3ة - 0000) فاس املغرب نتيجة 

لعدم التوفيق في انجاز املشروع..

.

و عين:

و  حماني  عثمان  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 502 زنقة 7 حي سيدي 

فاس املغرب   (0000 الهادي زواغة 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 57 أكتوبر 2022 وفي رقم 502 
 - زواغة  الهادي  حي سيدي   7 زنقة 

0000) فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 50 نون30 2022 

تحت رقم 4644/2022.

1078I

fiduciaire amaali sarl ائتمانية امعلي ش.م.م

SOGEF DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 5) الطابق االول شارع االمام 
البخاري ايراك بواركان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
SOGEF DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
السفلي زنقة تاليوين بلوك د رقم 
2)2 حي الهد  اكادير - 80070 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOGEF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-1االعالميات
-2مستلزمات املكاتب ومعداتها 

-3التجارة.
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم  د  بلوك  تاليوين  زنقة  السفلي 
 80070  - اكادير  الهد   حي   2(2

اكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : عادل  حجوب  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عادل  حجوب  السيد 
 86(50 الجرف   (5 رقم   2(5 زنقة 

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عادل  حجوب  السيد 
 86(50 الجرف   (5 رقم   2(5 زنقة 

انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 559255.
1079I

IDRAMO شركة

TIGLOU-IMPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IDRAMO شركة
الشقة رقم 5 اقامة ابن اسعيد 
العمارة G2 املنضر الجميل ) ، 

50000، مكناس املغرب
tiglou-import شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
ياسمين رقم 22 الشقة 9 شارع 

شفشاون املدينة الجديدة - 50000 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.456(7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  08 شتن30  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 tiglou-import الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 90.000 درهم وعنوان 
مقرها اإلوتماعي اقامة ياسمين رقم 
9 شارع شفشاون املدينة  22 الشقة 
املغرب  مكناس   50000  - الجديدة 

نتيجة ل : عدم ووود مبيعات.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع   9 الشقة   22 رقم  ياسمين 
 50000  - شفشاون املدينة الجديدة 

مكناس املغرب. 
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و عين:
و  ومال  تغبولة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) العمارة 76 الشقة 6 شارع 
مكناس   50000 ج  م  خلدون  ابن 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شارع   9 الشقة   22 رقم  ياسمين 

شفشاون املدينة الجديدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   02 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5065.

1080I

cabinet bidiagh

CELERIUS SERVICES
إعالن متعدد القرارات

cabinet bidiagh
تقاطع زنقة روما وزنقة امست3دام 
اقامة ريم رقم 9 ، 20490، الدار 

البيضاء املغرب
CELERIUS SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 

 Rue Soumaya Résidence
 Shéhérazade 3, 5ème ETG,N°

Palmiers - 20000 22 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 58 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
 SARL ليصبح  الشركة  اسم  تعديل 

 « «Laaroussia farm
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
تعديل غرض الشركة ليصبح : - شراء 
واستغالل أي أرض زراعية؛ - زراعة 
،توزيع  ،تخزين  ،بيع  ،شراء  ،حصاد 
،تعبئة ،استي3اد وتصدير وميع أنواع 
واملنتجات  والخضروات  الفواكه 

الزراعية ااخر  ; - …

عل   ينص  الذي   :( رقم  قرار 
بالنظام  املتعلقة  التعديالت  مايلي: 
 :  2 املادة رقم   -  : ااسا�سي للمادتين 
اسم الشركة ؛ - املادة رقم ) : غرض 

الشركة 
عل   ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
إقرار النظام ااسا�سي املعدل  مايلي: 
مقتضيات  مع  واملنسق  واملحدث 
بالشركة  املتعلق   20-19 القانون 

ذات املسؤولية املحدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :19-20 رقم  بند 
املتعلق   20-19 القانون  مايلي:  عل  

بالشركة ذات املسؤولية املحدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 092)84.

1081I

sofoget

JOLLI CHICKEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
JOLLI CHICKEN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي القنيطرة 
منطقة التنشيط اامل رقم 528 - 

54000 القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50(45

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2020 نون30   04 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
اامل  التنشيط  منطقة  »القنيطرة 
رقم 528 - 54000 القنيطرة املغرب» 
حي   4 رقم   2 زنقة  »القنيطرة  إج  
معمورة - 54000 القنيطرة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 نون30 

2022 تحت رقم 242)9.

1082I

sofoget

JOLLI CHICKEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
JOLLI CHICKEN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االوتماعي منطقة 

التنشيط اامل رقم 528 - 54000 
القنيطرة املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50(45
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيي3   2020 نون30   04 املؤرخ في 

نشاط الشركة من » مقهى
 مطعم» إج  » مقهى».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 نون30 

2022 تحت رقم 242)9.

1083I

UPSILON CONSULTING

BO FINANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
BO FINANCE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 50، زنقة 
مو�سى ابن نصي3، الطابق 6، مكتب 
55 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4576(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  55 غشت  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 BO FINANCE الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 50.000 درهم وعنوان 
مو�سى  زنقة   ،50 اإلوتماعي  مقرها 
 -  55 مكتب   ،6 الطابق  ابن نصي3، 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000

ل : قرار الشريك.
و حدد مقر التصفية ب 50، زنقة 
مكتب   ،6 الطابق  مو�سى ابن نصي3، 

55 - 20000 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  املنصوري  انيس  السيد)ة) 
 Marnixstraat 271 عنوانه)ا) 
1015WJ امست3دام هولندا كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 50، زنقة مو�سى 

ابن نصي3، الطابق 6، مكتب 55
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845985.

1084I

sofoget

APIA PHARMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 تسمية الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
APIA PHARMA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها االوتماعي كلم 8 

طريق طنجة - 54000 القنيطرة 

املغرب.

تغيي3 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6(995

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2022 مارس   29 في  املؤرخ 

من  الشركة  تسمية  تغيي3  تم 

 APIA« إج    «APIA PHARMA«

.«LABORATOIRES

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 274)9.

1085I

CABINET BOUZIDI

ENERGIE GM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 525 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

ENERGIE GM MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار 

ميسوساة كلم 20 طريق وودة حي 

املجاهيدين رقم 57 العروي 62000 

ناظور املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.648(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 نون30 2022 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

الكائن  و   ENERGIE GM MAROC

بالعنوان شارع وعفر الصديق إقامة 

ابن خلدون عمارة 2 شقة 5 - 50080 

طرف  من  املسي3  و  املغرب  الرباط 

السيد)ة) بيبي حسن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4778.

1086I

QUALICIA CONSULTING

LAREG AUTO SARL
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 54 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب

LAREG AUTO SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 50 شارع 
الحرية الطابق ) الشقة رقم 5 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.474975
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 نون30 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  اوتماعية  حصة   500 تفويت 
لفائدة  محمد  لغبدي  السيد  طرف 
السيد الركراكي عمر الحامل للبطاقة 
759549 والقاطن  الوطنية رقم دال 
اقامة خديجة  الفا�سي  بشارع عالل 
2 شقة 55 م ج مكناس. وبالتاجي فإن 
رأس املال سيؤول بالكامل إج  السيد 
5000 حصة  بمعدل  الركراكي عمر، 

اوتماعية. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
اج   شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد.
عل   ينص  الذي   :( رقم  قرار 
قبول استقالة كل من السيد  مايلي: 
الركراكي عمر و السيد لغبدي محمد 
ودلك من مهامهما كمسي3ان للشركة.
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
الحامل  الركراكي عمر  السيد  تعيين 
 759549 للبطاقة الوطنية رقم دال 
والقاطن بشارع عالل الفا�سي اقامة 
مكناس  ج  م   55 شقة   2 خديجة 

كمسي3 وديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
اج   شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد.
بند رقم 52: الذي ينص عل  مايلي: 
من  اوتماعية  حصة   500 تفويت 
لفائدة  محمد  لغبدي  السيد  طرف 
السيد الركراكي عمر الحامل للبطاقة 
759549 والقاطن  الوطنية رقم دال 
اقامة خديجة  الفا�سي  بشارع عالل 
2 شقة 55 م ج مكناس. وبالتاجي فإن 
رأس املال سيؤول بالكامل إج  السيد 
5000 حصة  بمعدل  الركراكي عمر، 

اوتماعية. 
عل   ينص  الذي   :4( رقم  بند 
قبول استقالة كل من السيد  مايلي: 
الركراكي عمر و السيد لغبدي محمد 
ودلك من مهامهما كمسي3ان للشركة.
عل   ينص  الذي   :4( رقم  بند 
عمر  الركراكي  السيد  تعيين  مايلي: 
دال  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
عالل  بشارع  والقاطن   759549
م   55 2 شقة  الفا�سي اقامة خديجة 

ج مكناس كمسي3 وديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 8240).
1087I

FIDUCIAIREJAD

 BENMENSOUR VERT sarl
au

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 40000، مراكش
 BENMENSOUR VERT sarl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 
الرياض 02 رقم E - 43150 257 بن 

ورير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27(7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 59 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 BENMENSOUR الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ   VERT sarl au
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 257 رقم   02 اإلوتماعي حي الرياض 
E - 43150 بن ورير املغرب نتيجة ل : 

غياب النشاط.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرياض 02 رقم E - 43150 257 بن 

ورير املغرب. 
و عين:

و  السو�سي  توفيق  السيد)ة) 
 E 257 عنوانه)ا) حي الرياض 02 رقم
550)4 بن ورير املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن ورير بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 459.
1088I

CABINET OUASSI

YAKOT.DMG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
YAKOT.DMG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 28 
حي الغفي3ات - 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(409
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في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAKOT.DMG
غرض الشركة بإيجاز : التشخيص 

وامليكانيك.
 28 زنقة   : عنوان املقر االوتماعي 
حي الغفي3ات - 46000 اسفي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 : الرحيم  عبد  التالية  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  التالية  السيد 
حي  بوودور  شارع   265 عنوانه)ا) 

الكورس 46000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الرحيم  عبد  التالية  السيد 
حي  بوودور  شارع   265 عنوانه)ا) 

الكورس 46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5008.
1089I

CABINET OUASSI

ESSAAID MOBILE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

ESSAAID MOBILE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

السوق حي اغراب ومعة اسحيم - 
46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESSAAID MOBILE
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهواتف و إصالحها.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - السوق حي اغراب ومعة اسحيم 

46000 اسفي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : أحمد  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أحمد  السعيد  السيد 
 46000 سحيم  ومعة  اغراب  حي 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  أحمد  السعيد  السيد 
 46000 سحيم  ومعة  اغراب  حي 

اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5052.
1090I

CABINET OUASSI

CENTRE DE REUSSITE SAFI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب
 CENTRE DE REUSSITE SAFI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 50 
ب شقة 59 اقامة الدوحة - 46000 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(405
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE DE REUSSITE SAFI
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنمية املهارات.
عنوان املقر االوتماعي : عمارة 50 
 46000  - 59 اقامة الدوحة  ب شقة 

اسفي املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة الكانوني انصاف : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
انصاف  الكانوني  السيدة 
ملياء  حي   25 بلوك   (5 عنوانه)ا) 

46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

انصاف  الكانوني  السيدة 
ملياء  حي   25 بلوك   (5 عنوانه)ا) 

46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5000.
1091I

إئتمانية الوفاء

BEST QUIC SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
BEST QUIC SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي بلوك س 
الرقم 5222 حي كمال 2 سطات - 

26000 سطات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.486(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   59 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
)ة) فاطمة الزهراء  تفويت السيد 
حنين 500 حصة اوتماعية من أصل 
عادل  )ة)  500 حصة لفائدة السيد 

حنين بتاريخ 59 أكتوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسطات بتاريخ 25 أكتوبر 

2022 تحت رقم 1307/2022.
1092I

CERAMICA MAZOURI

CERAMICA MAZOURI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CERAMICA MAZOURI
 OUJDA,HAY SI LAKHDAR

 RUE B 42 N69 O ENNACHEF ،
60000، وودة املغرب
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CERAMICA MAZOURI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي وودة، 

حي ال�سي لخضر زنقة بـ 42 رقم 55 - 

60000 وودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   59

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CERAMICA MAZOURI

است3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير كل املواد املتعلقة بالبناء.

وودة،   : االوتماعي  املقر  عنوان 
حي ال�سي لخضر زنقة بـ 42 رقم 55 - 

60000 وودة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : موزوري  ملياء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 5000  : موزوري  ملياء  السيدة 

بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  موزوري  ملياء  السيدة 

 CASTELLON  52005 اسبانيا 

.ESPAGNE

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  موزوري  ملياء  السيدة 

 CASTELLON  52005 اسبانيا 

ESPAGNE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5755.
1093I

ROCKETME UP CORPORATE

 ROCKETME UP
CORPORATE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ROCKETME UP CORPORATE
سعادة 4 ب رقم 86) املحاميد ، 

40000، مراكش املغرب
 ROCKETME UP CORPORATE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي سعادة 
4 ب رقم 86) املحاميد - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52(757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 مارس   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROCKETME UP CORPORATE
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلومات  تكنولوويا  رقمية، 
البصري,  السمعي  واالتصاالت، 
التجارة  الرقمية،  الفنون 
التسويق  و  اإلشهار  اإللكت3ونية، 

الرقمي..
سعادة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 40000  - املحاميد   (86 رقم  ب   4

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 (0.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد يوسف شالط : 00) حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شالط  يوسف  السيد 
 40000 86) املحاميد  4 رقم  سعادة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  شالط  يوسف  السيد 
 40000 86) املحاميد  4 رقم  سعادة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   58 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 4005)5.

1094I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

SALON EL HALIMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

شارع السالم طابق 6 رقم 54 ، 

90000، طنجة املغرب

SALON EL HALIMI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

الرهراه، شارع الغماري، القطعة 

25)5 الطابق الثاني - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALON EL HALIMI
-صالون   : بإيجاز  غرض الشركة 

حالقة
-صالون تجميل

مستحضرات  وبيع  شراء   -
التجميل.

حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
القطعة  الغماري،  شارع  الرهراه، 
25)5 الطابق الثاني - 90000 طنجة 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الحلمي  حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حليمة الحلمي عنوانه)ا) 
 25 شقة   4 الطابق  الزهور  اقامة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة حليمة الحلمي عنوانه)ا) 
 25 شقة   4 الطابق  الزهور  اقامة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259506.
1095I

مينارة فينانس وروب

از برتنيرز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس وروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع وليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
از برتني3ز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلوتماعي 52 شارع 

موالي رشيد الطابق الرابع شقة 
رقم7 وليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

از   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برتني3ز.

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.

52 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

شقة  الرابع  الطابق  رشيد  موالي 
رقم7 وليز - 40000 مراكش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   600  : السيد ميي3 ازروال 

بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد وكوب ازروال : 200 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

السيدة متيلد ازروال : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : ازروال  ووهرة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 45 السيد ميي3 ازروال عنوانه)ا) 

 20000 اقامة برنفا انفا   L’EPI شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ازروال  وكوب  السيد 

)20 شارع انفا الطابق 5 اقامة زهرة 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ازروال  متيلد  السيدة 
بوركون  العرفان  باب  شارع   05

20000 الدارالبيضاء املغرب.

السيدة ووهرة ازروال عنوانه)ا) 
5 شارع سيدي بنور  اقامة املنار رقم 

انفا 20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ازروال  وكوب  السيد 
)20 شارع انفا الطابق 5 اقامة زهرة 

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545507.
1096I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 ACADEMIE AUTO ECOLE
HABCHI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
 ACADEMIE AUTO ECOLE
HABCHI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
التاني مع السطح رقم 20 شارع 

الرباط حي السالم - 00)46 
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ACADEMIE AUTO ECOLE

.HABCHI

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة.

الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 

شارع   20 رقم  السطح  مع  التاني 

 46(00  - السالم  حي  الرباط 

اليوسفية املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد عبد العزيز حب�سي : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حب�سي  العزيز  عبد  السيد 

 567 الرقم  اونديس  حي  عنوانه)ا) 

00)46 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

حب�سي  العزيز  عبد  السيد 

 567 الرقم  اونديس  حي  عنوانه)ا) 

00)46 اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باليوسفية بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 287.

1097I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

STRAVADIS MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AFRICAINE D›EXPERTISE

COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -

 ROUTE DE L›AEROPORT

 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC

STRAVADIS MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 47 شارع 

لل  ياقوت طابق 5 - 70000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46920(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  0) شتن30  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   STRAVADIS MOROCCO
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي 47 شارع لل  ياقوت 
البيضاء  الدار   70000  -  5 طابق 
املسبق  الفسخ   : ل  نتيجة  املغرب 

اإلرادي للشركة.
 (4 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 4 رقم   5 تجزئة االسماعلية الطابق 
كاليفونيا الدار البيضاء 20550 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

ايمن نعيم و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
4) تجزئة االسماعلية الطابق 5 رقم 
البيضاء  الدار   20550 كاليفونيا   4

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845505.

1098I

مينارة فينانس وروب

هاميلتون هاوس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس وروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع وليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
هاميلتون هاوس شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 52 شارع 
موالي رشيد الطابق الرابع شقة 

رقم7 وليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هاميلتون هاوس.

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.

52 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

شقة  الرابع  الطابق  رشيد  موالي 

رقم7 وليز - 40000 مراكش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : لهبيل  شاهين  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لهبيل  شاهين  السيد 

الشقة   ( الطابق  لبنان  اقامة   49

40000 مراكش  4) زنقة لبنان وليز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  لهبيل  شاهين  السيد 

الشقة   ( الطابق  لبنان  اقامة   49

40000 مراكش  4) زنقة لبنان وليز 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545505.

1099I

مينارة فينانس وروب

زهوربيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس وروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع وليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
زهوربيت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 52,شارع 

موالي رشيد, الطابق الرابع شقة 
رقم7, وليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
زهوربيت.

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

52,شارع   : عنوان املقر االوتماعي 

شقة  الرابع  الطابق  رشيد,  موالي 
رقم7, وليز - 40000 مراكش املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 Corinne, Yvette, Marie السيد 

 DORE Usage HORBETTE-DORE

درهم   500 بقيمة  حصة   : 50.000

للحصة.

 Richard, Georges, السيدة 

Henri HORBETTE : 50.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Corinne, Yvette, Marie السيد 
DORE Usage HORBETTE-

 Rue Jacques ,55 DORE عنوانه)ا) 
.Cassard 56000 Vannes France

 Richard, Georges, السيدة 
 ,55 عنوانه)ا)   Henri HORBETTE
 Rue Jacques Cassard 56000

.Vannes France
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 Corinne, Yvette, Marie السيد 
DORE Usage HORBETTE-

 Rue Jacques ,55 DORE عنوانه)ا) 
Cassard 56000 Vannes France

 Richard, Georges, السيدة 
 ,55 عنوانه)ا)   Henri HORBETTE
 Rue Jacques Cassard 56000

Vannes France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545575.
1100I

ائتمانية بيان حنان

 PREFERENCE D›ARTS BY
DAR NJIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 547 مراكش ، 40000، 
مراكش مراكش

 PREFERENCE D›ARTS BY DAR
NJIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي قصيبة 
النحاس التوارك رقم 4) - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PREFERENCE D’ARTS BY DAR

.NJIMA
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االنشطة الثقافبة والفنية.
قصيبة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 40000  -  (4 النحاس التوارك رقم 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : الفرديوي  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيدة ماري مرساي بليش : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء الفرديوي عنوانه)ا) 
)شقة  زنقة ابن كثي3 درج س طابق 
البيضاء  الدار   2 املولد  اقامة   46

40000 الدار البيضاء املغرب.
بليش  مرساي  ماري  السيدة 
 87260 امباس بلونزو   50 عنوانه)ا) 

بيي3فيي3 )67484 بلونزو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة سناء الفرديوي عنوانه)ا) 
)شقة  زنقة ابن كثي3 درج س طابق 
البيضاء  الدار   2 املولد  اقامة   46

40000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 99)545.
1101I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

IMPERIAL LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
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 20.000 ----، 20، CASABLANCA
MAROC

IMPERIAL LIVING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 56 زتقة 
ابن الونان عين السبع الدارالبيضاء 

20250 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPERIAL LIVING
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زتقة   56  : عنوان املقر االوتماعي 
ابن الونان عين السبع الدارالبيضاء 

20250 الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   50  : السيد ياسين ممامه 

بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   50  : السيد يونس ممامه 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ممامه  ياسين  السيد 
 25 الرقم   5 زنقة  كاج  تجزئة 
الدارالبيضاء   20250 كاليفورنيا 

املغرب.
عنوانه)ا)  ممامه  يونس  السيد 
 25 الرقم   5 زنقة  كاج  تجزئة 
الدارالبيضاء   20250 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ممامه  ياسين  السيد 
 25 الرقم   5 زنقة  كاج  تجزئة 
الدارالبيضاء   20250 كاليفورنيا 

املغرب
عنوانه)ا)  ممامه  يونس  السيد 
 25 الرقم   5 زنقة  كاج  تجزئة 
الدارالبيضاء   20250 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84645.
1102I

STE FICOPRO

OUARCHA ARZ-
TAOUJDATE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
 OUARCHA ARZ-TAOUJDATE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي كراج بحي 
اكدال رقم 596 عين تاوودات - 

55500 عين تاوودات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57669
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUARCHA ARZ-TAOUJDATE
غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

نجارة الخشب

 -ااشغال املختلفة
.

كراج   : االوتماعي  املقر  عنوان 
بحي اكدال رقم 596 عين تاوودات - 

55500 عين تاوودات املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
5.000 حصة   : السيد حمي عزيز 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  عزيز  حمي  السيد 
 55500  06 شقة   502 وليلي عمارة 

عين تاوودات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
حي  عنوانه)ا)  عزيز  حمي  السيد 
 55500  06 شقة   502 وليلي عمارة 

عين تاوودات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4207.

1103I

VISION VASTE CONSULTING

HAJGOLD INTERTRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
HAJGOLD INTERTRANS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع أبي 
الحسن الشادجي إقامة وردة رقم 

2 الطابق السفلي - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAJGOLD INTERTRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسلع  والدوجي  الوطني  الطرقي 

والبضائع.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

أبي الحسن الشادجي إقامة وردة رقم 

طنجة   90000  - السفلي  الطابق   2

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : حميد  الوردي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حميد  الوردي  السيد 

إقامة اطلنتيك هيل عمارة ب الطابق 

4 رقم 46 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد صابر هشام عنوانه)ا) حي 

5 90000 طنجة  ) رقم  تون�سي زنقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259428.

1104I
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MOORISH

 ONE ALL IT
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH
9) شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 ONE ALL IT INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 65 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني - 20090 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56245(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ONE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALL IT INTERNATIONAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
مركز االتصال.

65 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 
الثاني - 20090 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   50  : اوخيي  السيد رشيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد محمد باخليفة : 50 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوخيي  رشيد  السيد 
تجزئة حدائق الساملية م س 5 عمارة 
البيضاء  الدار   20000  25 شقة   5

املغرب.
السيد محمد باخليفة عنوانه)ا) 
 20000 554 )5 رقم  حي الفرح زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  اوخيي  رشيد  السيد 
تجزئة حدائق الساملية م س 5 عمارة 
البيضاء  الدار   20000  25 شقة   5

املغرب
السيد محمد باخليفة عنوانه)ا) 
 20000 554 )5 رقم  حي الفرح زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 56)846.

1105I

MOGA CONSEIL

TAMUZUGA PLAISANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،

44000، الصويرة املغرب
TAMUZUGA PLAISANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي عند شركة 
موكا كونساي شقة بالطابق االول 
تجزأة البحي3ة رقم 468 - 44000 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   5(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMUZUGA PLAISANCE
الت3فيه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي
رباعية  نارية  دروات  تأوي3 

العجالت )كواد). تأوي3 القوارب
.

عند   : االوتماعي  املقر  عنوان 
بالطابق  شقة  كونساي  موكا  شركة 
 -  468 رقم  البحي3ة  تجزأة  االول 

44000 الصويرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد نبيل بن ولون : 900 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ولون  بن  نبيل  محمد  السيد 
السالم  عبد  شارع   55 عنوانه)ا) 
 50000 56 حسان  القباج شقة رقم 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
ولون  بن  نبيل  محمد  السيد 
السالم  عبد  شارع   55 عنوانه)ا) 
 50000 56 حسان  القباج شقة رقم 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   05 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم )45.

1106I

VALUE POINT PARTNERS

ADIWATT AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
ADIWATT AFRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 5 شارع 

وبل بني اسالم حي سيال -  20450 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.248527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 شتن30   (0 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   (.900.000«

 4.000.000« إج   درهم»   500.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 56)846.

1107I

CABINET OUASSI

ECOMASAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم ) املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

ECOMASAD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )) 
زنقة 565 حي املسي3ة - 46000 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECOMASAD
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
 (( رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
زنقة 565 حي املسي3ة - 46000 اسفي 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : ابتسام  ندير  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابتسام  ندير  السيدة 
الجد  بالد  حي   8 زنقة   05 الرقم 

46000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ابتسام  ندير  السيدة 
الجد  بالد  حي   8 زنقة   05 الرقم 

46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5057.

1108I

MOGADOR GESTION

CréaMark Concept
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
CréaMark Concept شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 0) 

زنقة ابن خلدون - 44000 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CréaMark Concept

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

تسيي3العمليات التجارية و الخدماتية 

)التسيي3 العقاري).
 (0 رقم   : عنوان املقر االوتماعي 
الصويرة   44000  - زنقة ابن خلدون 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

 CréaMark Concept الشركة 

درهم   500 بقيمة  حصة   : 495

للحصة.

حصة   LEA IMMO : 5 الشركة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CréaMark Concept الشركة 

 (752 الصناع  شارع   2 عنوانه)ا) 

روميالنج لوكسمبورغ.

عنوانه)ا)   LEA IMMO الشركة 

روميالنج   (752 الصناع  شارع   2

لوكسمبورغ.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

 ERCOLANI Cyrille السيد 

عنوانه)ا) 57 شارع الحدائق 57750 

اوميتز فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 456/2022.

1109I

ORTIC SARL AU

ORTIC SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORTIC SARL AU
 N 303 AL MANAR 1

 EXTENSION DAKHLA AGADIR
80060 ،، أكادير املغرب

ORTIC SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N 303 وعنوان مقرها اإلوتماعي

 RESIDENCE AL MANAR 1
 EXTENSION DAKHLA AGADIR -

80060 AGADIR MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(595
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ORTIC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وااشغال املختلفة
التجارة.

 N 303  : عنوان املقر االوتماعي 
 RESIDENCE AL MANAR 1
 EXTENSION DAKHLA AGADIR -

.80060 AGADIR MAROC
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الوردي  أنس  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوردي  أنس  السيد 

 Hay Siddi Feddoul Tarrast

.86355 Inezgane Maroc

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الوردي  أنس  السيد 

 Hay Siddi Feddoul Tarrast

86355 Inezgane Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 4585.

1110I

EXCELLENTIA Consulting

هوتيل فيتاليتي ترمينوس 
 HOTEL VITALITY(

)TERMINUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXCELLENTIA Consulting

5 زنقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 56 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 60)20، 

الدارالبيضاء املغرب

 HOTEL( هوتيل فيتاليتي ترمينوس

VITALITY TERMINUS) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 585، 

شارع محمد الديوري - 54000 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   55 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
شكري  خليد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اوتماعية  حصة   5.600

5.600 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

العاجي الرامي بتاريخ 55 أكتوبر 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 269)9.

1111I
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مصلح الوزاني

CROSSRAOD Xpress
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مصلح الوزاني
سيدي بورمانة شارع الشهيد عبد 
هللا اليعقوبي رقم 55 ، 92550، 

القصر الكبي3 املغرب
CROSSRAOD Xpress شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي طريق 
الرباط تجزئة بدر رقم 47 الطابق 
السفلي - 92550 القصر الكبي3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(54(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CROSSRAOD Xpress
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  والدوجي  الوطني 
املصحوبة  غي3  اامتعة  نقل  الغي3، 
السريع،  وال30يد  العائلية  والطرود 

التصدير واالستي3اد.
طريق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   47 رقم  بدر  تجزئة  الرباط 
الكبي3  القصر   92550  - السفلي 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 70.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عبد الكريم العسري : 700 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العسري  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي سيدي الرايس زنقة 57 
رقم 84 القصر الكبي3 92550 القصر 

الكبي3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
العسري  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي سيدي الرايس زنقة 57 
رقم 84 القصر الكبي3 92550 القصر 

الكبي3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  الكبي3  بالقصر  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 55).

1112I

مستامنة شامة

SARJAYA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 SARJAYA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي سوق بني 
سيدال رقم 8) الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2025 شتن30   06 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 SARJAYA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   IMPORT EXPORT
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 (8 اإلوتماعي سوق بني سيدال رقم 
املغرب  الناظور   62000  - الناظور 

نتيجة ل : ازمة القطاع.

و حدد مقر التصفية ب سوق بني 
 62000  - الناظور   (8 رقم  سيدال 

الناظور املغرب. 
و عين:

الزعزوعي  العزيز  عبد  السيد)ة) 
الناظور  لعرا�سي  خي  عنوانه)ا)  و 
62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 4056.

1113I

Etude El houtaia Zakaria

ZYMYS BIO PRESSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Etude El houtaia Zakaria
84, شارع الزرقطوني , الطابق الرابع 
, رقم 55 , وليز ، 40000، مراكش 

املغرب
ZYMYS BIO PRESSING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي املسي3ة 
2 , عملية الغاجي , متجر رقم 22 - 

40540 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(062(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZYMYS BIO PRESSING
الغسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكي.

والعناية  الجاف  التنظيف 
باملالبس.

عنوان املقر االوتماعي : املسي3ة 2 , 
عملية الغاجي , متجر رقم 22 - 40540 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد زكرياء الحطيئة : 50 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 20  : الحشادي  منال  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد محمد سعد الحطيئة : 50 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد يحيى الحطيئة : 50 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
50 حصة  السيد ياسر الحطيئة : 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحطيئة عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
رقم   , , عمارة ميموزا  زنقة أم البنين 
ب 25 , وليز 40000 مراكش املغرب.
السيدة منال الحشادي عنوانه)ا) 
رقم   , , عمارة ميموزا  زنقة أم البنين 
ب 25 , وليز 40000 مراكش املغرب.
الحطيئة  سعد  محمد  السيد 
عمارة   , البنين  أم  زنقة  عنوانه)ا) 
 40000 وليز   ,  25 رقم ب   , ميموزا 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  الحطيئة  يحيى  السيد 
رقم   , , عمارة ميموزا  زنقة أم البنين 
ب 25 , وليز 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  الحطيئة  ياسر  السيد 
رقم   , , عمارة ميموزا  زنقة أم البنين 
ب 25 , وليز 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة منال الحشادي عنوانه)ا) 
رقم   , , عمارة ميموزا  زنقة أم البنين 
ب 25 , وليز 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 59)545.
1114I
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إئتمانية الوفاء

SOCIETE WASALA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية الوفاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

SOCIETE WASALA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي بام 

زنقة واد الكبي3 الرقم 27 سطات - 

26000 سطات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.678(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ رأسمالها   SOCIETE WASALA

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

الكبي3  واد  زنقة  بام  حي  اإلوتماعي 

سطات   26000  - سطات   27 الرقم 

املغرب نتيجة ل : -1 أزمة مالية.

و حدد مقر التصفية ب حي بام 

 - سطات   27 زنقة واد الكبي3 الرقم 

26000 سطات املغرب. 

و عين:

و  الوضاف  صالح  السيد)ة) 

البئ3   474 النضال  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  الجديدة   24552 الجديد 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   09 بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1338/2022.

1115I

EXCELLENTIA Consulting

هوتيل فيتاليتي ترمينوس 

 HOTEL VITALITY(

)TERMINUS

إعالن متعدد القرارات

EXCELLENTIA Consulting

5 زنقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 56 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 60)20، 

الدارالبيضاء املغرب

 HOTEL( هوتيل فيتاليتي ترمينوس

VITALITY TERMINUS) »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 585، 

شارع محمد الديوري - 54000 

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47527

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت إوماجي حصص السيد عبد 

املجيد الرامي )400 حصة) إج  السيد 

عبد العاجي الرامي

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

إج   القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

اانصبة

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

رأس املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 269)9.

1116I

Société somicoc

شركة اليكطخو وايت دو فاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة اليكطخو وايت دو فاس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 74 
بالد دويري عين العرو�سي زنقة 2 
سهب الورد - 0000) فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4050(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   07 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
ميمون اعبابو  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اوتماعية  حصة   250
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) فؤاد 

اعبابو بتاريخ 07 نون30 2022.
الرحمان  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اوتماعية  حصة   250 اعبابو 
أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

فؤاد اعبابو بتاريخ 07 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بفاس بتاريخ 56 نون30 2022 

تحت رقم 4754/2022.
1117I

MAROC COMPTA PLUS

ABDELHAK CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 200)2، 

FKIH BEN SALAH MAROC
ABDELHAK CASH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي الفتح 
بلوك 2 رقم 64 - 200)2 الفقيه بن 

صالح املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5555
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ABDELHAK الوحيد  الشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   CASH
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 2(200  -  64 رقم   2 بلوك  الفتح 
 : الفقيه بن صالح املغرب نتيجة ل 

عجز الشركة عن تحقيق اهدافها.
و حدد مقر التصفية ب حي الفتح 
بلوك 2 رقم 64 - 200)2 الفقيه بن 

صالح املغرب. 
و عين:

و  العلمي  الحق  عبد  السيد)ة) 
رقم   02 بلوك  الفتح  حي  عنوانه)ا) 
64 200)2 الفقيه بن صالح املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
: حي الفتح بلوك  املتعلقة بالتصفية 

2 رقم64 الفقيه بن صالح
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون30   08 بتاريخ 

.276/2022

1118I

cabinet aux services des affaires

 VIAJES
MARRUCOSINOLVIDABLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC
 VIAJES

 MARRUCOSINOLVIDABLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 
مرزوكة الطاوس الريصاني - 52450 

الريصاني املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52969

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   07 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 VIAJES الوحيد  الشريك  ذات 
 MARRUCOSINOLVIDABLE
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
قصر  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
مرزوكة الطاوس الريصاني - 52450 
التوقف   : الريصاني املغرب نتيجة ل 

عن مزاولة النشاط.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مرزوكة الطاوس الريصاني - 52450 

الريصاني املغرب. 
و عين:

و  نوكوط  محمد  السيد)ة) 
الطاوس  مرزوكة  قصر  عنوانه)ا) 
املغرب  الريصاني   52450 الريصاني 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 55 نون30 

2022 تحت رقم 955.
1119I

مستامنة شامة

SARJAYA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 SARJAYA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : سوق بني 
سيدال رقم 8) الناظور - 62000 

النالظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.54269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2025 شتن30   5( في  املؤرخ 
 SARJAYA IMPORT EXPORT حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 (8 اإلوتماعي سوق بني سيدال رقم 
املغرب  النالظور   62000  - الناظور 

نتيجة الزمة القطاع.
و عين:

الزعزوعي  العزيز  عبد  السيد)ة) 
الناظور  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا)  و 
62000 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ )5 شتن30 2025 وفي سوق بني 
 62000  - الناظور   (8 رقم  سيدال 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 2)42.
1120I

SOCOGESE

MISTER JACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCOGESE
شارع وجي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 0000)، فاس املغرب
MISTER JACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي مكتب رقم 
28 الطابق 4 مكتب الصفاء طريق 
صفرو موالي رشيد - 0000) فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MISTER JACK
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

مكتب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الصفاء  مكتب   4 الطابق   28 رقم 
 (0000  - طريق صفرو موالي رشيد 

فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 50.000,00 

درهم، مقسم كالتاجي:
 225  : العزيز شرعي  السيد عبد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 225  : الطاهري  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
روبي3ت  رولند  فرادجي  السيد 
بيجاوي : 50 حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شرعي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 4 تجزئة الرواء طريق عين 

السمن 0000) فاس املغرب.
السيد مهدي الطاهري عنوانه)ا) 
54 حي ميموزا 0000) فاس املغرب.

روبي3ت  رولند  فرادجي  السيد 
بيجاوي عنوانه)ا) 07 زنقة ابو حميد 
الغزاجي اقامة دنيا م.ج. 0000) فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
شرعي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 4 تجزئة الرواء طريق عين 

السمن 0000) فاس املغرب
السيد مهدي الطاهري عنوانه)ا) 

54 حي ميموزا 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 56 نون30 2022 

تحت رقم 2022/4763.
1121I

ائتمانية ماهر

 STE دومين غاية ش ذ م م
DOMAINE GHAYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ماهر
5 عمارة العبا�سي شارع عالل بن 
عبد هللا ، 26050، ابن أحمد 

املغرب
 STE دومين غاية ش ذ م م

DOMAINE GHAYA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي دوار اوالد 
الرامي وماعة سيدي الذهبي ابن 
احمد - 26050 ابن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دومين   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 STE DOMAINE م  م  ذ  ش  غاية 

.GHAYA SARL
اإلستي3اد   : غرض الشركة بإيجاز 
الفواكه  وانتاج  والتصدير،تجارة 
والخضر والحبوب ووميع املنتووات 

الفالحية الطازوة أو املصنعة.
عنوان املقر االوتماعي : دوار اوالد 
ابن  الذهبي  سيدي  وماعة  الرامي 

احمد - 26050 ابن احمد املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 800  : بوشعيب  غاية  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   500  : انس  غاية  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   500  : السيد غاية محمد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوشعيب  غاية  السيد 
اإلصالح  تجزئة  بوكراع  زنقة   450

26050 ابن أحمد املغرب.
عنوانه)ا)  أنس  غاية  السيد 
الطابق  النحوي  النحاس  زنقة   524
البيضاء  الدار   20000 املعاريف   2

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  غاية  السيد 
الطابق  النحوي  النحاس  زنقة   524
البيضاء  الدار   20000 املعاريف   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوشعيب  غاية  السيد 
اإلصالح  تجزئة  بوكراع  زنقة   450

26050 ابن احمد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
56 نون30  االبتدائية ب0ن احمد بتاريخ 

2022 تحت رقم )4.
1122I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

KVASUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

KVASUD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
السفلي رقم )75 حي الحسني 

الداخلة - 000)7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(029
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KVASUD
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كهرباء البنايات و الكهرباء الصناعية

أعمال البناء و املتعددة.
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الحسني  حي   75( رقم  السفلي 

الداخلة - 000)7 الداخلة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد ميلود سيسيد : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد لحسن اعبيبو : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سيسيد  ميلود  السيد 
الداخلة   75( رقم  الحسني  حي 

000)7 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  اعبيبو  لحسن  السيد 
دوار اباللة الكدية أوالد تايمة 50)80 

أوالد تايمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  سيسيد  ميلود  السيد 
الداخلة   75( رقم  الحسني  حي 

000)7 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 5857.
1123I

 fiduciaire tangeroise d’expertise comptable

sarl

MN PROFIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire tangeroise d›expertise
comptable sarl

 20RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI ETAGE N°3 APPT
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

MN PROFIL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
القدس قطعة أرض 2 مكتب عوامة 

رقم 54 بطنجة - 90000 طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(59(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   29
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROFIL
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم 
اعمال املعدن 

 وأعمال متنوعة.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
2 مكتب عوامة  القدس قطعة أرض 
طنجة   90000  - بطنجة   54 رقم 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد نور الدين بوفلوس : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوفلوس  الدين  نور  السيد 
كولف  بوبانة  مجمع   25 عنوانه)ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
بوفلوس  الدين  نور  السيد 
كولف  بوبانة  مجمع   25 عنوانه)ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 7)2595.

1124I

comptoir expertise du maroc

 SNACK ADAM HADIL
SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
 SNACK ADAM HADIL SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي املحل 

املتواود بالطابق الثالث رقم 94 حي 
السالم ببوزنيقة - 500)5 بوزنيقة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 SNACK ADAM HADIL SARLAU
درهم   500.000 رأسمالها  مبلغ 
املحل  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
املتواود بالطابق الثالث رقم 94 حي 
بوزنيقة   5(500  - السالم ببوزنيقة 
املغرب نتيجة ل : املنافسة في السوق 

ونقص في املوارد املالية.
املحل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املتواود بالطابق الثالث رقم 94 حي 
بوزنيقة   5(500  - السالم ببوزنيقة 

املغرب. 
و عين:

و  فاضل  نعيمة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي السالم رقم94 بوزنيقة 
500)5 بوزنيقة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  سليمان  ب0ن  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 785.
1125I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

OUAZOUGHMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي3 تسمية الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
OUAZOUGHMI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االوتماعي حي 

أونديس محل رقم 508 - 00)46 
اليوسفية املغرب.

تغيي3 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2829
العام  الجمع  بمقت�سى 
نون30   02 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  تسمية  تغيي3  تم   2022
 «OUAZOUGHMI« من 
 BAGUETTE D OR« إج  

.«YOUSSOUFIA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 295.
1126I

L.AUDIFEC

SARADNO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC

SARADNO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 

بريما اوفيس الرقم 505 الطابق 

الثالث، الشقة 56 تقاطع مصطفى 

املعاني و 55 يناير - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   (5 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

SARADNO مبلغ رأسمالها 500.000 

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 505 الرقم  اوفيس  بريما  اقامة 

تقاطع   56 الشقة  الثالث،  الطابق 

مصطفى املعاني و 55 يناير - 20000 

منذ   : املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

أي  بمزاولة  تقم  لم  الشركة  إنشاء 

نشاط منهي ، لذلك قرر الشركاء حل 

ماي   (5 تاريخ  من  اعتباًرا  الشركة 

.2022

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق   505 الرقم  اوفيس  بريما 

تقاطع مصطفى   56 الشقة  الثالث، 

 20000  - يناير   55 و  املعاني 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

 السيد)ة) نهيلة راديوس وعنوانه)ا)

 تجزئة الجوهرة رقم 47 )20)2 الفقيه

)ة)  كمصفي  املغرب  صالح  بن 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 2059)8.

1127I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

CONFEDERATION-
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 5 زنقة العابد الفا�سي شارع 
ابن الخطيب الشقة ) بورمانة ، 

0060)، فاس املغرب
CONFEDERATION-

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي العمارة 
K الشقة 4 اقامة نخلة 2 شارع 

ابن الخطيب طريق عين الشقف - 
0000) فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
CONFEDERATION-  :

.CONSTRUCTION
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري،  منعش  أخر ،  أعمال  و 

التجارة..
العمارة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
شارع   2 نخلة  اقامة   4 الشقة   K
 - ابن الخطيب طريق عين الشقف 

0000) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد قاسمي رشيد : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : السيد خضار محمد امين 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 5 السيد قاسمي رشيد عنوانه)ا) 
دوار الشرقاوي فاس الجديد 0000) 

فاس املغرب.
امين  محمد  خضار  السيد 
اقامة   4 الشقة   K العمارة  عنوانه)ا) 
نخلة 2 شارع ابن الخطيب طريق عين 

الشقف 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 5 السيد قاسمي رشيد عنوانه)ا) 
دوار الشرقاوي فاس الجديد 0000) 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4749.
1128I

مستامنة شامة

DOUNIA EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
DOUNIA EXPRESS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي السكة 
الحديدية العروي الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25985

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 DOUNIA الوحيد  الشريك  ذات 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   EXPRESS
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
الناظور  العروي  الحديدية  السكة 
 : الناظور املغرب نتيجة ل   62000  -

ازمة القطاع.
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و حدد مقر التصفية ب حي السكة 

 62000  - الحديدية العروي الناظور 

الناظور املغرب. 

و عين:

و  منواش  محند  السيد)ة) 

افسو  اوالد سليمان  دوار  عنوانه)ا) 

املغرب  الناظور   62000 الناظور 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4480.

1129I

SOMOCOGES

شركة صيدلية الوادين الحمرية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMOCOGES

 bd med 5 etage 12 fes، 95

30000، fes maroc

شركة صيدلية الوادين الحمرية 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 2 تجزئة 

576 مركز الحمرية وماعة الوادين 

موالي يعقوب 6504) موالي 

يعقوب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

صيدلية الوادين الحمرية.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اادوية.
تجزئة   2  : عنوان املقر االوتماعي 
مركز الحمرية وماعة الوادين   576
موالي يعقوب 6504) موالي يعقوب 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عراقي  إبراهيم  السيد 
بنمو�سى  تجزئة  الخطيب  إبن  شارع 

رقم 55 فاس 0000) فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عراقي  إبراهيم  السيد 
بنمو�سى  تجزئة  الخطيب  إبن  شارع 

رقم 55 فاس 0000) فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 55 نون30 2022 

تحت رقم )52)5552202)40.

1130I

مستامنة شامة

DOUNIA EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
DOUNIA EXPRESS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : حي 

السكة الحديدية العروي الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25985

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نون30   55 املؤرخ في 
ذات  شركة   DOUNIA EXPRESS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلوتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 - السكة الحديدية العروي الناظور 
الناظور املغرب نتيجة الزمة   62000

القطاع.
و عين:

و  منواش  محند  السيد)ة) 
افسو  اوالد سليمان  دوار  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 الناظور 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 55 نون30 2022 وفي حي السكة 
 62000  - الحديدية العروي الناظور 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4485.

1131I

SOCIETE DE SERVICE SOUALEM 3S

 SOCIETE DE SERVICE
SOUALEM 3S

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE DE SERVICE
SOUALEM 3S

 ZI SAHEL LOT 57 HAD
 SOUALEM berrechid، 26400،

HAD SOUALEM MAROC
 SOCIETE DE SERVICE

SOUALEM 3S شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ZI وعنوان مقرها اإلوتماعي

 SAHEL LOT 57 HAD SOUALEM
 BERRECHID 26400 BERRECHID

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   54

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE SERVICE SOUALEM

.(S

 GESTION : غرض الشركة بإيجاز

.DE STATION DE SERVICE

 ZI  : االوتماعي  املقر  عنوان 

 SAHEL LOT 57 HAD SOUALEM

 BERRECHID 26400 BERRECHID

.MAROC

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : ا حمد  السيد موهمان 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موهمان ا حمد عنوانه)ا) 

رقم 27 زنفة املوز انفا 20580 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد موهمان ا حمد عنوانه)ا) 

رقم 27 زنفة املوز انفا 20580 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  ب30شيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5200.

1132I
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AG.FIDUCIAIRE

سانيا كونستريكسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AG.FIDUCIAIRE

 BD ANOUAL RCE EL BARAKA

 5° ETG N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC

سانيا كونست3يكسيو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 

مراكش رقم 550 - 60000 وودة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون30   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   5.980.000«

 2.560.000« إج   درهم»   580.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 7)4).

1133I

FLASH ECONOMIE

GOLD MANEGAXE 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GOLD MANEGAXE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 547 شارع 

املقاومة اقامة افا الطابق 2 رقم 22 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.540099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   04 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 GOLD الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   MANEGAXE
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
547 شارع املقاومة اقامة  اإلوتماعي 
افا الطابق 2 رقم 22 - 20000 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم ووود 

اي نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب 547 شارع 
املقاومة اقامة افا الطابق 2 رقم 22 - 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

العسري  الحق  عبد  السيد)ة) 
 56 رقم  ااصيل  تجزئة  عنوانه)ا)  و 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28850

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )702).

1134I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

OUAZOUGHMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
OUAZOUGHMI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

أونديس محل رقم 508 - 00)46 
اليوسفية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   02 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) الحسين ارماش 
أصل  من  اوتماعية  حصة   480
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000
نون30   50 بتاريخ  محروش  مصطفى 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 295.
1135I

مكتب بوالعلف و مكاوي

طه مانيفاكتورينغ ما
 TAHA MANUFACTURING 

MA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب بوالعلف و مكاوي
 Forum Bab Abdelaziz Forum

 Bab Abdelaziz، 20020،
Casablanca املغرب

 TAHA طه مانيفاكتورينغ ما
MANUFACTURING MA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
5045 سابينو املجمع الصناعي 
النواصر - 27000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56547(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TAHA ما  مانيفاكتورينغ  طه 

.MANUFACTURING MA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استي3اد  ااولية،  واملواد  املنتووات، 

وتصدير.)بائع أو وسيط).

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الصناعي  املجمع  سابينو   5045

الدارالبيضاء   27000  - النواصر 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

ابتداء  تحتسب  سنة   99  : الشركة 
من تاريخ التقييد في السجل التجاري 

بالدارالبيضاء سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

مقسم  درهم،   16.000.000,00

كالتاجي:

وايكيكي  ل.س  الشركة 

أ.س  تيك  هيزميطلي  ماكازاسيليك 

 LC WAIKIKI MAGAZACILIK«

 HIZMETLEI TIC A.S« : 1.600.000

حصة بقيمة 50 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

وايكيكي  ل.س  الشركة 

أ.س  تيك  هيزميطلي  ماكازاسيليك 

 LC WAIKIKI MAGAZACILIK«

عنوانه)ا)   «HIZMETLEI TIC A.S
غلبهار  يوليو   55 منطقة   45 رقم: 
اسطنبول   (4000 باغجالر  قاد�سي 

تركيا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

 OZGUR السيد أوزكور أوزتورك

كأول مسي3 للشركة ملدة   OZTURK

 5045 تجزئة  غي3 محدودة عنوانه)ا) 

النواصر  الصناعي  املجمع  سابينو 

27000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845206.

1136I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

EL GUENTOUR CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
EL GUENTOUR CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل رقم 
)2 زنقة حرمة هللا الحي الحسني 
سيدي أحمد الكنتور - 46202 

اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   57
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUENTOUR CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
محل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
رقم )2 زنقة حرمة هللا الحي الحسني 
 46202  - الكنتور  أحمد  سيدي 

اليوسفية املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
500 حصة   : السيد محمد رودي 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : رودي  املحجوب  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رودي  محمد  السيد 
اقامة حدائق   05 عمارة   5( الشقة 

املحيط 24000 الجديدة املغرب.

السيد املحجوب رودي عنوانه)ا) 
عين   46 رقم   (5 زنقة  االسرة  حي 

الشق )2055 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رودي  مليكة  السيدة 

)94 شارع امزوغن حي السالم 4600 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باليوسفية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 290.

1137I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

 UITWISSING

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق ااول ، مكتب رقم 

) ، 90000، طنجة املغرب

 UITWISSING INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل رقم 22 الطابق 5 رقم 59 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2559

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UITWISSING INTERNATIONAL
استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات االلكت3ونية.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة  اسماعيل  موالي 
 59 5 رقم  22 الطابق  اسماعيل رقم 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد وهدان : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وهدان  محمد  السيد 
 595605 هورطينسياس  شارع   ((

لوم 59560 لوم فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وهدان  محمد  السيد 
 595605 هورطينسياس  شارع   ((

لوم 59560 لوم فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 7)0)5.

1138I

 PLURAL EXPERTISE, AUDIT
& CONSEILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي إتران 
عمارة أ طابق 2 مكتب 55 - 50)86 

إنزكان املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27(85
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Plural تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Expertise Audit & Conseils
غرض الشركة بإيجاز :مهنة خبي3 

محاسب وفقا للقانون 89-15.
إتران   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 86(50  -  55 2 مكتب  عمارة أ طابق 

إنزكان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : مصطفى  أزكاي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ااسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أزكاي مصطفى عنوانه)ا) 
أكادير   80000 العليا  فونتي   629

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

ومواطن مسي3ي الشركة :
السيد أزكاي مصطفى عنوانه)ا) 
أكادير   80000 العليا  فونتي   629

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2290.
1139I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

AMEZIANE CAR
إعالن متعدد القرارات

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
AMEZIANE CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
سجلماسة رقم 557 - 040)9 

تطوان املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24947

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

أمزيان  نوح  السيد  تفويت  مايلي: 

500حصة اوتماعية من أصل5000 

حصة لفائدة السيدة صابرين افا�سي 

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

أمزيان  نوح  السيد  تفويت  مايلي: 

500حصة اوتماعية من أصل5000 

حصة لفائدة السيدة ملياء افا�سي 

عل   ينص  الذي   :0( رقم  قرار 

مايلي: استقالة املسي3السابق للشركة 

لرقم  الحامل  أمزيان  نوح  السيد 

L384521من  الوطنية  البطاقة 

مهمته

عل   ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيدة زكية عبد امللك 

الوطنية البطاقة  لرقم  الحاملة 

L616739 مسي3ة غي3شريكة

عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

تغيي3الشكل القانوني للشركة  مايلي: 

:شركة ذات مسؤولية املحدودة  من 

ذات الشريك الوحيد إج  شركة ذات 

مسؤولية املحدودة.

عل   ينص  الذي   :06 رقم  قرار 

ااسا�سي  النظام  تعديل  مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي   :01,06,07,43 رقم  بند 

النظام  تعديل  مايلي:  عل   ينص 

ااسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   02 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 072).

1140I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE CONRAD CENTRE
 DE LANGUE ET

 DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE CONRAD CENTRE DE

 LANGUE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 
528 شارع يعقوب املنصور صفرو 

5000) صفرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2(95

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   05 في  املؤرخ 
 STE CONRAD CENTRE DE حل 
 LANGUE ET DE FORMATION
ذات  شركة   PROFESSIONNELLE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 
صفرو  املنصور  يعقوب  شارع   528
نتيجة لعدم  املغرب  صفرو   (5000

تحقيق الهدف االوتماعي.
و عين:

و  العزيزي  ثورية  السيد)ة) 
حي  القوادس  واد  زنقة  عنوانه)ا) 
صفرو   (5000 البهاليل  امسيلة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 528 2022 وفي رقم  نون30   05 بتاريخ 
شارع يعقوب املنصور صفرو 5000) 

صفرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2022/366.

1141I

FITREC SARL.AU

ARRIZK TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

ARRIZK TRANSFERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : شارع 

الفرابي رقم 529 - 000)9 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 59 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات   ARRIZK TRANSFERT

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

 -  529 اإلوتماعي شارع الفرابي رقم 

000)9 تطوان املغرب نتيجة لتفاقم 

الخسائر.

و عين:

بنعي�سى  بوكر  شيماء  السيد)ة) 

 529 الفرابي رقم  شارع  و عنوانه)ا) 

)ة)  تطوان املغرب كمصفي   9(000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2022 أكتوبر   59 بتاريخ 

تطوان   9(000  -  529 رقم  الفرابي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2258.

1142I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 BAGUETTE D OR
YOUSSOUFIA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة
SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 5 العمارة 95 الحي الحسني 
منطقة اانشطة االقتصادية ، 

00)46، اليوسفية املغرب
 BAGUETTE D OR YOUSSOUFIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االوتماعي حي 

اونديس محل رقم 508 - 00)46 
اليوسفية.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2829
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون30   02 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إج   الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم 295.
1143I

COFISCOM

GENEVE BEACH
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

GENEVE BEACH »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 02 
زنقة البديع حي النور - 00))6 

بركان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7959

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تغيي3 نشاط الشركة من كراء قوارب 

املتعة اج  استغالل مقهى

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

تفويت حصص اوتماعية:من السيد 

سغروشني  السيد  اج   رابح  عزاوي 

محمد:500 حصة اوتماعية

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة:من 

اج   محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

من  رابح  عزاوي  السيد  استقالة 

مهامه كمسي3للشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تعيين السيد:سغروشني محمد مسي3 

وشريك وحيد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

شركة  اصبحت  القانوني:  الشكل 

»ونيف بيش»شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

نشاط الشركة:استغالل مقهى

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

املساهمات:السيد:سغروشني محمد 

500.000 درهم

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
رأسمال الشركة: هو 500.000 درهم 

حصة اوتماعية   5000 مقسمة اج  

تعود  للحصة  درهم   500 بقيمة 

سغروشني  السيد  الوحيد  للشريك 

محمد

عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 

التعيين-املدة-وصالحيات  مايلي: 

االدارة:تقرر تعيين السيد سغروشني 

للشركة  محمد مسي3 وشريك وحيد 

ملدة غي3 محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 599/2022.

1144I

orient compt

STE BOUCHENTOUF CAR
إعالن متعدد القرارات

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 505

60000، OUJDA MAROC
 STE BOUCHENTOUF CAR

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
 RTE :وعنوان مقرها االوتماعي

 MAGHNIA LOT MAQRI RUE
 LOULOUE N°213 - 60000

.OUJDA MAROC
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2988(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ينص  الذي  قراررقم5:  رقم  قرار 
السيد  حصص  تفويت  مايلي:  عل  
كركور امليعاد سعيد لفائدة السيدة 

بوشنتوف اسماء
ينص  الذي  قراررقم2:  رقم  قرار 
عل  مايلي: تعيين السيد ة بوشنتوف 

اسماء كمسي3ة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي  بند5:  رقم  بند 
اسماء  بوشنتوف  السيدة  مايلي: 
املخولة الوحيدة بإمضاء وميع وثائق 

الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5576.
1145I

comptajouari

DOHA APICULTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc

DOHA APICULTURE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 

وميلة ايت تسليت اوربيع رقم 589 
بني مالل - 000)2 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7265
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون30   07 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 DOHA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   APICULTURE
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي تجزئة وميلة ايت تسليت 
 2(000  - بني مالل   589 اوربيع رقم 
ليس   : ل  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

هناك اي نشاط يذكر.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بني   589 وميلة أيت تسليت اوربيع 

مالل - 00)2 بني مالل املغرب. 
و عين:

و  بولحروم  فاطمة  السيد)ة) 
تجزئة  تسليت  ايت  حي  عنوانه)ا) 
بني مالل   589 الرقم   9 وميلة بلوك 
000)2 بني مالل املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
55 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 5549.
1146I

HGM CONSEILS

CLINIQUE CAMILIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HGM CONSEILS
 Rue Ahmed Sitou Imm 11 Etg
 2 Appt 3 Bd Mohamed V Rue
 Ahmed Sitou Imm 11 Etg 2

 Appt 3 Bd Mohamed V، 20020،
Casablanca MAROC

CLINIQUE CAMILIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي عنوان 

املقر االوتماعي : 45 شارع 

الزرقطوني ،الطابق السابع ، شقة 
رقم 7) - 20400 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 ((9 559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   50

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLINIQUE CAMILIA

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عيادة متعددة التخصصات.

تقديم وميع الخدمات التي تلبي 

عل  أفضل ووه االحتياوات الطبية 

وميع  من  للمر�سى  والجراحية 

التخصصات وااصول ؛

االستشارات  بإوراء  قيام ااطباء 

والتحليالت  واالستكشافات  الطبية 

والعمليات  اإلشعاعية  والفحوصات 

الجراحية مع أو بدون االستشفاء .

عنوان   : االوتماعي  املقر  عنوان 

املقر االوتماعي : 45 شارع الزرقطوني 

 -  (7 رقم  شقة   ، السابع  ،الطابق 

20400 الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 4.000.000 

درهم، مقسم كالتاجي:

مغربي  الكوط  وداد  السيدة 

 ،  02/06/1978 مواليد   ، الجنسية 

 ، P154887 عدد  CN  حاصل عل

 مقيم في حي الوحدة رقم 55 ورزازات. :

درهم   500 بقيمة  حصة   2.000

للحصة.
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مغربي  لوبز  وليد  دفيد  السيد 

 29/07/2003 مواليد   ، الجنسية 

 (49224 رقم   N C رقم  حامل   ،

55، مجمع سكني التوحيد  ميالدي ، 

شقة )5 تمارة : 2.000 حصة بقيمة 

500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دفيد وليد لوبز عنوانه)ا) 

 5( 55، مجمع سكني التوحيد شقة 

تمارة 52040 تمارة املغرب.

عنوانه)ا)  الكوط  وداد  السيدة 

مقيم في حي الوحدة رقم 55 ورزازات. 

45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد دفيد وليد لوبز عنوانه)ا) 

 5( 55، مجمع سكني التوحيد شقة 

تمارة 52040 تمارة املغرب

عنوانه)ا)  الكوط  وداد  السيدة 

مقيم في حي الوحدة رقم 55 ورزازات. 

45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842284.

1147I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

LA CANTINE DU CHEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE

CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH

 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC

LA CANTINE DU CHEF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي 275 

الزنقة 57 الحسنية 5 - 28850 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(580(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CANTINE DU CHEF

 - مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاور - التاور أو الوسيط الذي يقوم 

باالستي3اد والتصدير.

 275  : االوتماعي  املقر  عنوان 

 28850  -  5 الحسنية   57 الزنقة 

املحمدية املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

حصة   500  : بنيس  رضا  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.

حصة   500  : السيد ياسر بنيس 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 50 بنيس عنوانه)ا)  السيد رضا 
زنقة االمام القسطالني حي الداخلة 

)2025 الدار البيضاء املغرب.

 50 السيد ياسر بنيس عنوانه)ا) 
زنقة االمام القسطالني حي الداخلة 

)2025 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنيس  ياسر  السيد 
حي  القسطالني  االمام  زنقة   50
زنقة االمام القسطالني   50 الداخلة 

البيضاء  الدار   2025( الداخلة  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 50 نون30 

2022 تحت رقم 2208.

1148I

ASMAA MEDIA GROUP

STE JAMALIOIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 9) الرقم 

20 ال30نو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

STE JAMALIOIL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي )584 

تجزئة ونان الخي3 ماج ابن ورير - - 

ابن ورير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(40(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAMALIOIL

إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق  املستعملة  الزيوت  تدوير 

الزيوت املعاد تدويرها..

 584(  : االوتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة ونان الخي3 ماج ابن ورير - - 

ابن ورير املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد العايدي بن العايدي : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العايدي  بن  العايدي  السيد 
 - تجزئة سمي3ة برشيد   96 عنوانه)ا) 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
العايدي  بن  العايدي  السيد 
 - تجزئة سمي3ة برشيد   96 عنوانه)ا) 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن ورير بتاريخ 05 شتن30 

2022 تحت رقم -.
1149I

fiduciaire trascof

MORE CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
fiduciaire trascof

 tarik bnou ziad residence 05
 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc
MORE CARE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.500075

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   55 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ   MORE CARE
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
الزرقطوني  شارع   46 اإلوتماعي 
 20000  -  6 الشقة  الثاني  الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

االزمة االقتصادية العاملية.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
 6 الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

الجنايني  املجيد  عبد  السيد)ة) 
الدار  مدريد  زنقة   26 عنوانه)ا)  و 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 46 شارع 
 6 الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846285.
1150I

FISCOMPTES

L. MARTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة لعلج الطابق 
الثاني رقم 55 ، 60020، وودة 

املغرب
L. MARTO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي محمد 
بلخضر زنقة عطارد ف 56 رقم 6 - 

60000 وودة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25895

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   L. MARTO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي حي محمد بلخضر 
 60000  -  6 رقم   56 زنقة عطارد ف 
ايقاف   : ل  نتيجة  املغرب  وودة 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي محمد 
 -  6 رقم   56 بلخضر زنقة عطارد ف 

60000 وودة املغرب. 
و عين:

و  بوعجاوة  كروم  السيد)ة) 
زنقة  بلخضر  محمد  حي  عنوانه)ا) 
وودة   60000  6 رقم   56 عطارد ف 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
بحي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 56 ف  عطارد  زنقة  بلخضر  محمد 

رقم 6
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5799.
1151I

Agence Fiduciaire BASMA COM

ISC DU NORD
إعالن متعدد القرارات

Agence Fiduciaire BASMA COM
شارع محمد الخامس،40 

إقامة دنيا،الجناح ب،الطابق 
الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب
ISC DU NORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
بنديبان، حي زرياب ، الزنقة 0)، 
الرقم 29 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.778(9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
بقيمة  حصة   (5.000( ألف  تفويت 
مائة )500) درهم للحصة الواحدة في 
ملك السيد فؤاد بنعلي لفائدة السيد 

هيثم الجباري الطاهري
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
وتعيين  بنعلي  فؤاد  السيد  استقالة 
السيد هيثم الجباري الطاهري مسي3ا 

وحيدا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
وضع السيد هيثم الجباري الطاهري 
في  درهم   (500.000( ألف  مائة 
مقتضيات  وفق  الشركة  صندوق 

ذات  بالشركة  الخاص  القانون 
املسؤولية املحدودة

بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 
في مائة الف  حدد راسمال الشركة 
)500.000) درهم، مقسمة عل  ألف 
 (500( حصة بحسب مائة   (5.000(
في  وكلها  الواحدة،  للحصة  درهم 
هيثم  السيد  الوحيد  الشريك  ملك 

الجباري الطاهري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259405.
1152I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

 SOCIETE DE
 MAINTENANCE DES

 OUTILS DE PRODUCTION
INDUSTRIELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH
 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC
 SOCIETE DE MAINTENANCE

 DES OUTILS DE PRODUCTION
INDUSTRIELLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 275 
الزنقة 57 الحسنية 5 - 20800 

املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(0(65

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  05 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE DE MAINTENANCE
 DES OUTILS DE PRODUCTION
رأسمالها  مبلغ   INDUSTRIELLE
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
الحسنية   57 الزنقة   275 اإلوتماعي 
املحمدية املغرب نتيجة   20800  -  5

ل : املنافسة.

 275 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20800  -  5 الحسنية   57 الزنقة 

املحمدية املغرب. 
و عين:

و  بومية  سعيدة  السيد)ة) 
 554 عمارة  الوفاء  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  املحمدية   20650  6 الشقة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 5974.

1153I

fiduciaire trascof

IMMOBANAOUKIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire trascof
 tarik bnou ziad residence 05
 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc
IMMOBANAOUKIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562(5(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBANAOUKIL
وبيع  بناء   : غرض الشركة بإيجاز 

وشراء العقارات.
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46 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : القادر  عبد  بانة  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
500 حصة   : السيد بانة محمون 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بانة عبد القادر عنوانه)ا) 
 94600 هيكو  فيكتور  شارع   92
شوازي لو غوا فرنسا 94600 شوازي 

لو غوا فرنسا.
عنوانه)ا)  محمون  بانة  السيد 
حي االندلس زنقة السوسان الرقم 5 

وودة 60000 وودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد بانة عبد القادر عنوانه)ا) 
 94600 هيكو  فيكتور  شارع   92
شوازي لو غوا فرنسا 94600 شوازي 

لو غوا فرنسا
عنوانه)ا)  محمون  بانة  السيد 
حي االندلس زنقة السوسان الرقم 5 

وودة 60000 وودة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 CRI رقم  تحت   2022 نون30   54

.CASABLANCA
1154I

TOUFANI MOHAMMED

AWMAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUFANI MOHAMMED
6) شارع ليل وشارع إميل زوال رقم 
7 ، 20000، الدار البيضاء اململكة 

املغربية
AWMAROC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 شارع 

لي30تي الطابق ) شقة 5 - 20000 

الدار البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5620(5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AWMAROC

إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقار
- التطوير العقاري

- أعمال البناء

- االستي3اد والتصدير والتجارة..

50 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 

 20000  -  5 شقة   ( الطابق  لي30تي 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيد بوهزة عبد املالك 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوهزة عبد املالك عنوانه)ا) 

سان لوران 000 كندا كندا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد بوهزة عبد املالك عنوانه)ا) 

سان لوران 000 كندا كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 7669).

1155I

FISCOMPTES

RAMTANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCOMPTES

زنقة ابن رشد عمارة لعلج الطابق 

الثاني رقم 55 ، 60020، وودة 

املغرب

RAMTANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 550 زنقة 

البوغاز تجزئة بن ميمون زيتون - 

60000 وودة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

RAMTANE مبلغ رأسمالها 500.000 

 550 درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي 
زنقة البوغاز تجزئة بن ميمون زيتون 

 : ل  نتيجة  املغرب  وودة   60000  -

ايقاف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 550 زنقة 

 - زيتون  ميمون  بن  تجزئة  البوغاز 

60000 وودة املغرب. 

و عين:

الزهراء  فاطمة  السيد)ة) 

الزيتون  حي  عنوانه)ا)  و  شيخاوي 

رقم  البوغاز  زنقة  بنميمون  تجزئة 

وودة املغرب كمصفي   60000  550

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 550  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة البوغاز تجزئة بن ميمون زيتون 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 5800.

1156I

Audimi

THUNDER PAINT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

THUNDER PAINT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي كم 56.5 

طريق 509 ، بوسكورة ، الدار 
البيضاء. - 27582 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70469

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 THUNDER الوحيد  الشريك  ذات 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   PAINT
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي كم 
509 ، بوسكورة ، الدار  56.5 طريق 
البيضاء  الدار   27582  - البيضاء. 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق غرض 

الشركة.
.

كم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
509 ، بوسكورة ، الدار  56.5 طريق 
البيضاء  الدار   27582  - البيضاء. 

املغرب. 
و عين:

و  برتيلي  روالند  ريدي  السيد)ة) 
 595 تجزئة ياسمينة رقم  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28800

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846682.
1157I
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BELGAZI ALI

TWINPLAN-T-MED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BELGAZI ALI

شارع امي3 موالي عبد هللا رقم )) 

- طبق 5 - رقم املكتب 56 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

TWINPLAN-T-MED شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : املنطقة 

الحرة املجاز طنجة ميد تجزئة 0)5 

االرضية رقم 6 مكتب 4 - 90000 

طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.46485

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 غشت   24 في  املؤرخ 

شركة   TWINPLAN-T-MED حل 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 558.550 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ميد  طنجة  املجاز  الحرة  املنطقة 

مكتب   6 رقم  االرضية   5(0 تجزئة 

نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -  4

تراكم  بسبب  املال  راس  المتصاص 

الديون..

و عين:
الزاري  ويوفاني  برونو  السيد)ة) 

 -24-Aubin Neu 4608 (و عنوانه)ا

DALHEM BELGIQUE كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي املنطقة   2022 24 غشت  بتاريخ 

 5(0 الحرة املجاز طنجة ميد تجزئة 

 90000  -  4 مكتب   6 رقم  االرضية 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259582.

1158I

-Clear Accounting Network -SARL 

زاكا وان لين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Clear Accounting 
-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،
AGADIR MAROC

زاكا وان لين شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
اللسفلي حي العسري القليعة ايت 

ملول - 80000 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27(69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  قت�سى  بم
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   57
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : زاكا وان 

لين.
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

و البضائع لحساب الغي3.
الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
ايت  القليعة  العسري  حي  اللسفلي 

ملول - 80000 انزكان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : لحسين  أتبي3  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أتبي3 لحسين عنوانه)ا) حي 
دشي3ة انزكان   04 رقم   555 النسيم 

60)86 دشي3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد أتبي3 لحسين عنوانه)ا) حي 
دشي3ة انزكان   04 رقم   555 النسيم 

60)86 دشي3ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2277.

1159I

MA GLOBAL CONSULTING

L MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
50 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
L MAROC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 58 
- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0875(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2058 ماي   55 في  املؤرخ 
لحلو  مسي3 وديد للشركة السيد)ة) 

أحمد كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2058 تحت رقم 668775.

1160I

RAHHALI CONSEIL

FOOD ON DELIVERY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي3 وديد للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 5482

، 40000، Marrakech Maroc

FOOD ON DELIVERY شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 7 م  اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
شمس  تجزئة   ،7 رقم   27 عمارة 
 - مراكش  تاسلطانت،   ،5 املدينة 

40000 مراكش املغرب.
تعيين مسي3 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52656(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2022 تم تعيين 
مسي3 وديد للشركة السيد)ة) لعظم 

رشيد كمسي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )54554.
1161I

nabiq mohammed

ANIMA PHARE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
ANIMA PHARE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
داركوم مجموعة 4 رقم 6 - 000)2 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANIMA PHARE
ااحداث   : غرض الشركة بإيجاز 
/ الرسوم املتحركة الثقافية والفنية 

لألطفال والكبار.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 2(000  -  6 رقم   4 داركوم مجموعة 

بني مالل املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : توفيق  املداري  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  توفيق  املداري  السيد 
بني   2(000  45 تجزئة الشروق رقم 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  توفيق  املداري  السيد 
بني   2(000  45 تجزئة الشروق رقم 

مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
55 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 5568.

1162I

CABINET FCCA ATLAS

STELARTIK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FCCA ATLAS
 AVENUE ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT RATMA IMM
 89 APPT 5,1ER ETAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
STELARTIK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل 

رقم ) حي اكودار ايت اورير الحوز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(082(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STELARTIK
أو  البناء   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال مختلفة
استي3اد وتصدير

آالت  و  الصناعية  املعدات  كراء 
البناء.

عنوان املقر االوتماعي : محل رقم 
) حي اكودار ايت اورير الحوز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : محمد  بوزليف  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوزليف محمد عنوانه)ا) 
 2 اقامة التوفيق مجموعة السكنية 
 20000 5 8 الطابق  عمارة ل الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد بوزليف محمد عنوانه)ا) 
 2 اقامة التوفيق مجموعة السكنية 
 20000 5 8 الطابق  عمارة ل الشقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545595.

1163I

FIDUCIAIRE AL QODS

ALI BEST BLOCS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET (6(

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

ALI BEST BLOCS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
ااول تجزئة رياض السالم رقم 
V599 - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST BLOCS
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
بيع مواد البناء
منعش عقاري.

الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 V599 ااول تجزئة رياض السالم رقم

23000 - بني مالل املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : يشن  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل يشن عنوانه)ا) 
 (8 رقم   4 بلوك  السالم  رياض  حي 

000)2 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد اسماعيل يشن عنوانه)ا) 
 (8 رقم   4 بلوك  السالم  رياض  حي 

000)2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
55 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 5565.
1164I

COMPTE A JOUR

STAY PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
STAY PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 559 

تجزئة ابيتات لعرا�سي الناظور - 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROMO
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 559  : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - الناظور  لعرا�سي  ابيتات  تجزئة 

62000 الناظور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

500 حصة   : السيد ايوب ابركان 
بقيمة 500 درهم للحصة.

 500  : السيد محمد امين ابركان 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابركان  ايوب  السيد 
 08 حي لعرا�سي تجزئة الفيالت رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
ابركان  امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي لعرا�سي تجزئة الفيالت 
الناظور   62000 الناظور   08 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ابركان  ايوب  السيد 
 08 حي لعرا�سي تجزئة الفيالت رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب
ابركان  امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي لعرا�سي تجزئة الفيالت 
الناظور   62000 الناظور   08 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4750.
1165I

فوكاج كونسلتنك

AURA BEAUTY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوتماعي للشركة

فوكاج كونسلتنك
شارع 50 مارس اقامة شيماء الرقم 

9 ، 0500)، البيضاء املغرب
AURA BEAUTY شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االوتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.545485

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2022 نون30   04 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
»64 زنقة عبد هللا املديوني - 20250 
الدار البيضاء املغرب » إج  »7) شارع 
الصخور  تجزئة  اسماعيل  موالي 
البيضاء  الدار   20(0(  - السوداء 

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 54)846.
1166I

COFISCOM

STE SWEETY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

STE SWEETY شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 2) 

شارع وادي درعة حي النصر - 00))6 
بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8((7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )5 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد STE SWEETY مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها اإلوتماعي رقم 2) شارع وادي 
بركان   6((00  - النصر  حي  درعة 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.
 (2 و حدد مقر التصفية ب رقم 
شارع وادي درعة حي النصر - 00))6 

بركان املغرب. 
و عين:

و  حجاج  القادر  عبد  السيد)ة) 
النور  حي  رواء  زنقة   05 عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  بركان   6((00

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 591/2022.
1167I

شركة ألتي3فيد ش.م.م

 ETABLISSEMENT J›AIME
MON ECOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة ألتي3فيد ش.م.م
زنقة 05 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
 ETABLISSEMENT J›AIME MON

ECOLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي الجديد 
أيت إسحاق القباب 54200 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2025 ف30اير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ETABLISSEMENT J’AIME MON

.ECOLE
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخصو�سي.
حي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الجديد أيت إسحاق القباب 54200 

خنيفرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

500 حصة   : السيد زهي3 حدوش 

بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد عبد املجيد حدهوم : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حدوش  زهي3  السيد 
54000 خنيفرة  )0 زنقة سوس  رقم 

املغرب.

حدهوم  املجيد  عبد  السيد 

أيت  حساين  أيت  دوار  عنوانه)ا) 

بوبدمان 55000 الحاوب املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

حدهوم  املجيد  عبد  السيد 

أيت  حساين  أيت  دوار  عنوانه)ا) 

بوبدمان 55000 الحاوب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 غشت  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 365/22.

1168I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

دار الباشا
عقد تسيي3 حر اصل تجاري )ااشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيي3 حر اصل تجاري

دار الباشا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد)ة)  أعطى   2022 نون30   55

)ة)  الحامل  شكري  شريف  زكرياء 

ن252))5  رقم  الوطنية  للبطاقة 

 5448 التجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بالصويرة  االبتدائية  باملحكمة 

التسيي3 الحر لألصل التجاري الكائن 

زنقة عبد الرحمان الداخيل   25 ب 

الصويرة املغرب للسيد)ة)   44000  -

بيي3 لويس شاتو الحامل )ة) للبطاقة 

الوطنية رقم 29)27زا54 ملدة 5 سنة 

تبتدئ من 55 نون30 2022 و تنتهي في 
مبلغ شهري  مقابل   202( نون30   55

9.000 درهم.

1169I
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nabiq mohammed

GASTROS FRAIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
GASTROS FRAIS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
العثمانية الحي االداري الطابق 

الثالت بني مالل 000)2 بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GASTROS FRAIS
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  االداري  الحي  العثمانية 
مالل  بني   2(000 مالل  بني  الثالت 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد املالكي فخر الدين : 5.000 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  فخر  املالكي  السيد 
 05 عنوانه)ا) حي الهناء عمارة ا درج 

الشقة 04 000)2 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

الدين  فخر  املالكي  السيد 
 05 عنوانه)ا) حي الهناء عمارة ا درج 

الشقة 04 000)2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
55 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 5567.
1170I

fiduazizi

PESCA GOLDEN FISH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
PESCA GOLDEN FISH شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
اكفول رقم 20 حي خط الرملة 05 
زنقة اكفول رقم 20 حي خط الرملة 

05 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PESCA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GOLDEN FISH
: تصدير و  غرض الشركة بإيجاز 

استي3اد املنتووات البحرية.
زنقة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 05 حي خط الرملة   20 اكفول رقم 
20 حي خط الرملة  زنقة اكفول رقم 

05 70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : شناو  لحسن  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 5000  : شناو  لحسن  السيد 
بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شناو  لحسن  السيد 
 (2000 الخطاب  بن  عمر  زنقة   04

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  شناو  لحسن  السيد 
 (2000 الخطاب  بن  عمر  زنقة   04

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3284/2022.
1171I

AGS CONSEIL

AZUR DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

AZUR DEVELOPMENT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي 50 زنقة 

الحرية الطابق ) الشقة 5 - 20520 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(899(5
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   57 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 AZUR الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   DEVELOPMENT
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
الطابق  الحرية  زنقة   50 اإلوتماعي 

الدارالبيضاء   20520  -  5 الشقة   (
املبكر  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.
زنقة   50 و حدد مقر التصفية ب 
 20520  -  5 ) الشقة  الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) ناصر التازي و عنوانه)ا) 
50000 فاس املغرب  24 حي ميموزا 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 86)846.
1172I

AGS CONSEIL

TOP NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

TOP NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي 8 زنقة 
أبوبكر بنو كوتيا عكاشة - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   07 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
- إستي3اد املواد الكميائية

- نقل املواد الخطي3ة طبقا للقانون 
.30-05

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 50 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845690.
1173I
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CONSEILS EVERNAGE

FLOCART
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

FLOCART شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
ووهرة الطابق الثاني شقة رقم 57 

شارع عالل الفا�سي مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(075(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLOCART
غرض الشركة بإيجاز : * الطباعة 
الشاشة  )طباعة  القماش  عل  

والتدفق....)
 * تجار املالبس الجاهزة.

* استي3اد و تصدير..
اقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 57 ووهرة الطابق الثاني شقة رقم 
شارع عالل الفا�سي مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : الشعاري  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مهدي الشعاري عنوانه)ا) 
مراكش  االزدهار  بلخي3  تجزئة   57

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد مهدي الشعاري عنوانه)ا) 
مراكش  االزدهار  بلخي3  تجزئة   57

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545452.

1174I

CREATOYS

CREATOYS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CREATOYS
2 زنقة الطان حي ألزاس لورين ، 

20520، الدار البيضاء املغرب
CREATOYS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 2 زنقة 
الطان حي ألزاس لورين - 20520 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CREATOYS
اإلستي3اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير

البيع و الشراء بجميع أنواعه.

زنقة   2  : االوتماعي  املقر  عنوان 

 20520  - لورين  ألزاس  حي  الطان 

الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : الحسني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسني  خالد  السيد 

6) ممر اندروميد إقامة الهد  طابق 

) شقة 5 طونطونفيل 20420 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحسني  خالد  السيد 

6) ممر اندروميد إقامة الهد  طابق 

) شقة 5 طونطونفيل 20420 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846674.

1175I

REAL OFFICE SARL

IMMO WIFE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

IMMO WIFE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 45 اقامة 

اوبرح شارع الفييت الطابق 5 رقم 

57 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(2265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WIFE

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.

عنوان املقر االوتماعي : 45 اقامة 

اوبرح شارع الفييت الطابق 5 رقم 57 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد رشيد بوشيخ : 500 حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوشيخ  رشيد  السيد 

شارع   27 اقامة ادم عمارة س شقة 

 50000 ج  م  عبد هللا  موالي  االمي3 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوشيخ  رشيد  السيد 

شارع   27 اقامة ادم عمارة س شقة 

 50000 ج  م  عبد هللا  موالي  االمي3 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259585.

1176I
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N2M CONSEIL-SARL

BS COFFEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BS COFFEE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
الحسن االول الزنقة 5 الرقم 59 
الطابق الثالث الرقم 6 - 62000 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2489(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COFFEE
: تحميص,  غرض الشركة بإيجاز 
تحضي3 وبيع القهوة بالجملة  تحويل, 

والتقسيط ع30 ااوهزة املتنقلة-
نقل  التصدير-  و  االستي3اد 

البضائع لحساب الغي3.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 59 الرقم   5 الزنقة  االول  الحسن 
 62000  -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

الناضور املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : بلهادي  سمي3  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلهادي  سمي3  السيد 
فرنسا 80000 اميان فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلهادي  سمي3  السيد 
فرنسا 80000 اميان فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4799.
1177I

GECAFISC

SCAR COFFEE SHOP
عقد تسيي3 حر اصل تجاري )ااشخاص 

املعنويون)
عقد تسيي3 حر اصل تجاري

SCAR COFFEE SHOP
 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 
 SCAR COFFEE أعطى   2022 نون30 
التجاري  بالسجل  املسجل   SHOP
بالدار  التجارية  باملحكمة   ((7849
لألصل  الحر  التسيي3  حق  البيضاء 
عالل  زنقة   46 ب  الكائن  التجاري 
زنقة مصطفى   296/298 الفا�سي و 
املعاني - 20250 الدارالبيضاء املغرب 
لفائدة MAYSHA HOLDINGS ملدة 
و   2022 نون30   07 ) سنة تبتدئ من 
تنتهي في 07 نون30 2025 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 55.000 درهم.
1178I

ZIMACONSULTING

 ATLAS ALUMINIUM AND
GLASS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ZIMACONSULTING
 13RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1 ER ETAGE N°8
 MAARIF 13RUE AHMED EL
 MAJJATI RES LES ALPES 1 ER
 ETAGE N°8 MAARIF، 20400،

CASABLANCA MAROC
 ATLAS ALUMINIUM AND

GLASS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي اقامة 
الهد  زنقة محمد بالفرج مجموعة 

2 عمارة 90 الطابق ) شقة 55 
سيدي مومن - 20402 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5652(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ALUMINIUM AND GLASS
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

معدات الزواج و املنيوم.
اقامة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الهد  زنقة محمد بالفرج مجموعة 
 55 شقة   ( الطابق   90 عمارة   2
سيدي مومن - 20402 الدار البيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد محمد اوفقي3 : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : اوفقي3  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا اوفقي3 عنوانه)ا) 
وودة   47 زنقة محمد الديوري رقم 

60000 وودة املغرب.
عنوانه)ا)  اوفقي3  محمد  السيد 
ص ب 559950 دبي االمارات العربية 
املتحدة 99247 دبي االمارات العربية 

املتحدة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد عبد هللا اوفقي3 عنوانه)ا) 
وودة   47 زنقة محمد الديوري رقم 

60000 وودة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844885.

1179I

FIDUCIAIRE MALIKI

STE BOUZBAG AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 الطابق االول 
الشقة 5 الرشيدية ص ب 588 ، 

52000، الرشيدية املغرب
STE BOUZBAG AGRI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 54 
تجزئة الن3وس الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5226(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  مبلغ   BOUZBAG AGRI
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
الن3وس  تجزئة   54 رقم  اإلوتماعي 
الرشيدية - 52000 الرشيدية املغرب 

نتيجة ل : ازمة اقتصادية.
 54 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 52000  - الن3وس الرشيدية  تجزئة 

الرشيدية املغرب. 
و عين:

و  علوي  عمري  عالل  السيد)ة) 
الن3وس  تجزئة   54 رقم  عنوانه)ا) 
الرشيدية املغرب   52000 الرشيدية 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 57 نون30 

2022 تحت رقم 918/2022.

1180I

مكتب محاسبة

 BELLAMLIH
ARCHITECTURE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب محاسبة

عمارة 45 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

 BELLAMLIH ARCHITECTURE

SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : رقم 

)0 مكرر شارع بي3 انزران الطابق 

الثاني الراشدية - 52000 الراشدية 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  59 شتن30  املؤرخ في 

 BELLAMLIH ARCHITECTURE

مسؤلية  ذات  شركة   SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
رأسمالها 100.000,00 درهم وعنوان 

مقرها اإلوتماعي رقم )0 مكرر شارع 

 - بي3 انزران الطابق الثاني الراشدية 

52000 الراشدية املغرب نتيجة لحل 

نهائي للشركة.

و عين:

بلميح  الدين  تاج  السيد)ة) 

اصالنن  دوار  عنوانه)ا)  و  مسيكة 

وماعة فزوان 200)6 فزوان املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 0( وفي رقم   2022 شتن30   59 بتاريخ 

مكرر شارع بي3 انزران الطابق الثاني 

الراشدية - 52000 الراشدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 57 نون30 

2022 تحت رقم 922.
1181I

fiduazizi

ADIL SECOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
ADIL SECOURS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي الحي 

الحجري رقم 58 الحي الحجري رقم 
58 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ADIL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SECOURS
سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسعاف.
الحي   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الحي الحجري رقم   58 الحجري رقم 

58 70000 العيون املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : اليعقوبي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

 5000  : اليعقوبي  عادل  السيد 
بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عادل اليعقوبي عنوانه)ا) 
دوار العباد اوالد ستوت 62900 زايو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عادل اليعقوبي عنوانه)ا) 
دوار العباد اوالد ستوت 62900 زايو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 286).
1182I

BELCOMPTA

SANDY›WEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BELCOMPTA
رقم 4 الطابق االول عمارة E تجزئة 
باب السالم ) زاغة ، 0000)، فاس 

املغرب
SANDY›WEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 9) 

شارع عبد العاجي بن شقرون مكاتب 
زينب الطابق 6 - 0000) فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5254(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
حنيف  عادل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
فؤاد  )ة)  حصة لفائدة السيد   500

الغري�سي بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
حنيف  عادل  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اوتماعية من أصل 500 
اسماعيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
أكتوبر   28 بتاريخ  منصوري  واي 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4727.

1183I

RADOUANE

JOUD FOOD MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE

 HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

JOUD FOOD MOROCCO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 

اار�سي عمارة A دكان رقم 2 إقامة 

ووهرة الحديقة املحمدية املحمدية 

20800 املحمدية اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5845

 58 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JOUD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FOOD MOROCCO

التموين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات التموين املتنقلة
خدمات تموين أخر 

مختلف  في  تجاريون  وسطاء 

املنتجات

تجارة

استي3اد و تصدير.
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الطابق   : االوتماعي  املقر  عنوان 
إقامة   2 دكان رقم   A اار�سي عمارة 
ووهرة الحديقة املحمدية املحمدية 

20800 املحمدية اململكة املغربية.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : السيدة نعيمة السعدوني 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السعدوني  نعيمة  السيدة 
عنوانه)ا) تجزئة املسي3ة 2 الرقم 525 

املحمدية 20800 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السعدوني  نعيمة  السيدة 
عنوانه)ا) تجزئة املسي3ة 2 الرقم 525 

املحمدية 20800 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 57 نون30 

2022 تحت رقم 2265.
1184I

إئتمانية مشاط

عرقوب اغري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية مشاط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي التقدم ، 

55000، الخميسات املغرب
عرقوب اغري شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 220 
حي بام وملاس - 55000 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   59
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : عرقوب 

اغري.
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاول االستي3اد   - وتسمين العجول 

والتصدير- السقي.
عنوان املقر االوتماعي : رقم 220 
الخميسات   55000  - حي بام وملاس 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد عرقوب معاد : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  معاد  عرقوب  السيد 
الخميسات   55000 وملاس  بام  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد عرقوب معاد عنوانه)ا) حي 
بام وملاس 55000 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 755.

1185I

SOCOGENA

حياني اليك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC
حياني اليك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 56 

رقم 08) عين هارون - 0000) فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5876(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

حياني اليك مبلغ رأسمالها 500.000 

درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة 
 (0000  - عين هارون   (08 رقم   56

فاس املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 
رقم معامالت.

 56 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
رقم 08) عين هارون - 0000) فاس 

املغرب. 

و عين:

و  الحياني  خالد  السيد)ة) 
وبل  تنجزئة   525 رقم  عنوانه)ا) 

فاس املغرب   (0000 تغات   5 تغات 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة 56 

رقم 08) عين هارون

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4575.

1186I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

 HADHOUM SERVICE
NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°197 APPARTEMENT 4

 CM UNITE 2 DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

 HADHOUM SERVICE NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 
ب فضاءات السعادة رقم ب م ) - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52(62

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   07 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
ملقالعي  مريم  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.000
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

العاجي زروال بتاريخ 07 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   57 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545589.

1187I

STE CECONA SARL

OUALKADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV
 DES FAR 74 2ETAG، 62000،

nador maroc
ذات  شركة   OUALKADI
طور  املحدودة)في  املسؤولية 

التصفية)
 506 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
حي   506 احدادا  عي�سى  ايت  حي 
الناظور   62000 ايت عي�سى احدادا 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4767

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  26 شتن30  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   OUALKADI
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
عي�سى  ايت  حي   506 اإلوتماعي 
حي ايت عي�سى احدادا   506 احدادا 
 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور   62000

نقص رواج التجاري.
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 506 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي   506 احدادا  عي�سى  ايت  حي 
الناظور   62000 ايت عي�سى احدادا 

املغرب. 
و عين:

و  والقا�سي  احمد  السيد)ة) 
براقة  عي�سى  ايت  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000  557 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 506 حي 

ايت عي�سى احدادا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4777.

1188I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

 HADHOUM SERVICE
NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي3 وديد للشركة

 CABINET COMPTABLE AMIN
EZZOUBIR

 N°197 APPARTEMENT 4
 CM UNITE 2 DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40100،
MARRAKECH MAROC

 HADHOUM SERVICE NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 

ب فضاءات السعادة رقم ب م ) - 
40000 مراكش املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52(62
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون30   07 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  وديد  مسي3 

ملقالعي مريم كمسي3 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545589.

1189I

ETROT

ETROT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETROT
 App 6 immb 44 Lot Zahira

 Avenue Bayrouth Montfleuri 2
Fes ، 30060، فاس املغرب

ETROT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة رقم 
5 عمارة ف2 مجمع صباطي الزهور 

2 - 0060) فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74489
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETROT
غرض الشركة بإيجاز : استي3اد و 

.(Négoce( تصدير. تجارة
عنوان املقر االوتماعي : شقة رقم 
مجمع صباطي الزهور  عمارة ف2   5

2 - 0060) فاس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : نضال  تواغد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نضال  تواغد  السيد 

44 تجزئة زهي3ة شارع  6 عمارة  شقة 

 (0060 (0060 2 بي3وت مونفلوري 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  نضال  تواغد  السيد 

44 تجزئة زهي3ة شارع  6 عمارة  شقة 

 (0060 (0060 2 بي3وت مونفلوري 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 09 نون30 2022 

تحت رقم 078)5552202)40.

1190I

BELCOMPTA

SANDY›WEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي3 وديد للشركة

BELCOMPTA

رقم 4 الطابق االول عمارة E تجزئة 

باب السالم ) زاغة ، 0000)، فاس 

املغرب

SANDY›WEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 4 

زنقة 55 حي املروة - 0000) فاس 

املغرب.

تعيين مسي3 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5254(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 

مسي3 وديد للشركة السيد)ة) حنيف 

عادل كمسي3 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي3.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4727.

1191I

ASHAM MOHAMED

كاليمرو 

ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ASHAM MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

كاليمرو دات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي : شارع 

عبد الخالق الطريس عمارة فدو  

طريق مرتيل تطوان - 000)9 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 25 مارس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  دات  كاليمرو 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   20.000 رأسمالها 

مقرها اإلوتماعي شارع عبد الخالق 

مرتيل  فدو  طريق  عمارة  الطريس 

املغرب  تطوان   9(000  - تطوان 

نتيجة لعدم اشتغال الشركة.

و عين:

و  عدنان  قماح  السيد)ة) 

كلم  طريس  الخالق  عبد  عنوانه)ا) 

تطوان   9(000 تطوان   52 رقم   2

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2022 مارس   25 بتاريخ 

فدو   عمارة  الطريس  الخالق  عبد 

طريق مرتيل تطوان - 000)9 تطوان 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 897.

1192I
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مولدافيت

 SOCIETE DES ABATTOIRS
 POUR LA PRODUCTION ET
 LA COMMERCIALISATION

DES VIANDES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DES ABATTOIRS
 POUR LA PRODUCTION ET LA
 COMMERCIALISATION DES
VIANDES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 46شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم الشقة 
6 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2025 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DES ABATTOIRS
 POUR LA PRODUCTION ET LA
 COMMERCIALISATION DES

.VIANDES
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسة والبحث.
46شارع   : عنوان املقر االوتماعي 
 6 رقم الشقة   2 الزرقطوني الطابق 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 999  : روبي3تو  لورينزاتو  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

السيد موسافو مارتيال روفين : 5 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لورينزاتو روبي3تو عنوانه)ا) 
ايطاليا   55 تورينو شارع كافور رقم 

00000 تورينو ايطاليا.
روفين  مارتيال  موسافو  السيد 
 00000 الغابون  لي30فيل  عنوانه)ا) 

لي30فيل الغابون.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد لورينزاتو روبي3تو عنوانه)ا) 
ايطاليا   55 تورينو شارع كافور رقم 

000000 تورينو ايطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2025 تحت رقم 0000000.

1193I

SOCIET AYOUB 4 

أيوب 4
إعالن متعدد القرارات

SOCIET AYOUB 4
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
أيوب 4 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: رقم )77 
تجزئة الوفاء 4 متجر رقم 5 طريق 

صفرو - 0000) فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.65759

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
السيد  من  حصة   2500 تفويت 
ايوب البورقادي إج  السيد بنعي�سى 

مساعيد 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
2500 حصة من السيد عبد  تفويت 
بنعي�سى  السيد  إج   بنيس  اللطيف 

مساعيد
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
إج   شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات الشريك الوحيد
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
السيدة  القديمة  املسي3ة  استقالة 
وتعيين  البورقادي  الزهراء  فاطمة 

مسي3 وديد السيد سعيد املوغاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :4-6-35 رقم  بند 
عل  مايلي: تفويت الحصص العينية 
القانوني  الشكل  وتغيي3  النقدية  و 

للشركة وتغيي3 املسي3
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4709.
1194I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

ADFINITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI (50
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
ADFINITY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
بوكراع ، وموالي يوسف ، سكن 

مي3امار رقم 5 - 20040 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((059(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 500.000 ADFINITY مبلغ رأسمالها 
درهم وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
سكن   ، يوسف  وموالي   ، بوكراع 

مي3امار رقم 5 - 20040 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سكن   ، يوسف  وموالي   ، بوكراع 
مي3امار رقم 5 - 20040 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عمر مومني و عنوانه)ا) 
5 زنقة ابن حازم اقامة روض االزهار 
الدار   20((0 555 5 ش  5 ط  درج أ 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 59 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842005.

1195I

ااستاد مني3 العزوزي اإلدري�سي

MENNA MARKET
إعالن متعدد القرارات

ااستاد مني3 العزوزي اإلدري�سي
تجزئة التمسماني شارع احمد 

الحريزي اقمة باريس 6 الطابق ااول 
رقم 05 تطوان ، 000)9، تطوان 

املغرب
MENNA MARKET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: تجزئة حي 
باب سبتة رقم 5259/ 2-5 - 500)9 

الفنيدق املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20877

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 52 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تفويت حصص اوتماعية مع 

الحساب الجاري للمسي3 املشت3ك 
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: املوافقة عل  استقالة الشريك 

املشت3ك السيد ابراهيم امغواش 
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قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
للشركة  اإلوتماعي  النشاط  تغيي3 
من بيع املواد الغدائية اج  اإلنعاش 

العقاري 
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

تعديل في القانون ااسا�سي 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
عقد  في  ااسا�سي  القانون  تحيين 

موثق
قرار رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 

الصالحيات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
من  اوتماعية  حصة   500 تفويت 
التي  امغواش  ابراهيم  السيد  طرف 
لفائدة  الشركة  راسمال  في  يملكها 
و  العلمي  اإلدري�سي  عماد  السيد 

السيد عادل طايا 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

تعديل في رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   55 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2262.
1196I

BUSINESS CENTER.COM

ARABIAN DIAMOND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 6)2 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 90)20، 
الدارالبيضاء املغرب

ARABIAN DIAMOND شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع عبد 
املومن رقم 6)2، زنقة باسكيي، 
اقامة ف8 الطابق الثاني، مكتب 
رقم 6 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   57

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARABIAN DIAMOND
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بشكل مباشر أو غي3  سواء  الشركة، 
مباشر وسواء لحسابها أو باملشاركة أو 

لفائدة الغي3، هو:
وتعبئة  وتصنيع  تجارة   •
والزيوت  التجميل  مستحضرات 

الطبيعية؛
العامة،  املقاوالت  أعمال   •

إنشاءات وتشطيبات؛
• أعمال وأشغال البناء؛

والتوزيع  واالتجار  وبيع  شراء   •
ملختلف  بالجملة  او  بالتقسيط 
والصحة  التجميلية  املستحضرات 

الجسدية؛
• استي3اد وتوزيع وتسويق ااوهزة 
واملعدات  والجمالية  التجميلية 
واملستهلك  والجمالية  التجميلية 

الجماجي
• بيع وتوزيع مواد البناء؛

• أعمال الدهانات الزخرفية؛
الديكور  أعمال  كافة  إنجاز   •

والتشطيب؛
البناء  أعمال  مختلف  مقاول   •
املهن  ووميع  املدنية  والهندسة 

املتعلقة بها؛
• والتجميلي؛

• االستي3اد والتصدير؛
• التجارة بشكل عام؛

• تحقيق أداءات الخدمة املرتبطة 
باانشطة املشار إليها أعاله؛

الوطنية  العالمات  تمثيل   •
والدولية في شتى ميادين النشاط؛

العالمات  مختلف  تمثيل   •
واستغالل  واالمتياز  والتحصيل 
والطرائق  والرخص  ال30اءات 

والعالمات والخلوصات؛
وتناول  وكراء  واقتناء  خلق   •
ااصول  ملختلف  والتسيي3  الكراء 
واستغالل  التجارية واإليجار وإنشاء 

التجارية  وااصول  املؤسسات 

بإحد   املرتبطة  واملعامل  واملتاور 

اانشطة املعنية؛

بكل  القيام  عامة،  وبصفة   •

والصناعية  التجارية  العمليات 

واملتعلقة  والعقارية  واملالية 

باملنقوالت املرتبطة بشكل مباشر أو 

غي3 مباشر باانشطة املذكورة أعاله، 

الشركة  تنمية  في  تساهم  التي  أو 

وتوسعها.

شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 

عبد املومن رقم 6)2، زنقة باسكيي، 

اقامة ف8 الطابق الثاني، مكتب رقم 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيد مصطفى عبده إسماعيل 

محمد : 500 حصة بقيمة 500 درهم 

للحصة.

 500  : السوادي  حسين  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى عبده إسماعيل 

اململكة  ودة  عنوانه)ا)  محمد 

ودة   222(0 السعودية  العربية 

اململكة العربية السعودية.

السيد حسين السوادي عنوانه)ا) 

أكرانيا 99555 أكرانيا أكرانيا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

السيد مصطفى عبده إسماعيل 

اململكة  ودة  عنوانه)ا)  محمد 

ودة   222(0 السعودية  العربية 

اململكة العربية السعودية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846905.

1197I

STE FIDUKARS SARL

RANYA AB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC
RANYA AB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

الوحدة رقم 686 - 45000 ورزازات 
املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسمية عدد 5744 بتاريخ 0) نون30 

.2022
عبد  السيد  تفويت   : من  بدال 
العاجي العبا�سي400 حصة اوتماعية 
من اصل 5000 حصة لفائدة السيد 

محمد داود
العاجي  عبد  السيد  تفويت   
من  اوتماعية  حصة  العبا�سي200 
السيد  لفائدة  حصة   5000 اصل 

موح  داود
داود400  محمد  تفويت   : يقرأ 
 5000 اصل  من  اوتماعية  حصة 
عبد  السيد  السيد  لفائدة  حصة 

العاجي العبا�سي
 200 داود  السيد موح   تفويت   
 5000 اصل  من  اوتماعية  حصة 
العاجي  عبد  السيد  لفائدة  حصة 

العبا�سي
الباقي بدون تغيي3.

1198I

خ30ة الشرق

 OUIAM LOCATION DE
VOITURE

إعالن متعدد القرارات
خ30ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ) بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ) بركان، 699، بركان 

املغرب
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 OUIAM LOCATION DE

VOITURE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: تجزئة 

ملوية تجزئة رقم 457 بركان - - 

بركان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نون30   55 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

وئام  السيدة  من  الحصص  تفويت 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بداوي 
قوبع  السيد  اج    FA169916 رقم 

محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

SZ6763

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

قوبع  السيد  وديد  مسي3  تعيين 

محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

الحاجي  املسي3  واستقالة   SZ6763

السيدة وئام بداوي الحاملة للبطاقة 

FA169916 الوطنية رقم

قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 

تحويل الشكل القانوي للشركة من 

اج   شركة دات املسؤولية املحدودة 

شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :6;7 رقم  بند 

تفويت الحصص من السيدة  مايلي: 

وئام بداوي الحاملة للبطاقة الوطنية 
قوبع  السيد  اج    FA169916 رقم 

محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

SZ6763

عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسي3 وديد السيد قوبع 

محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

الحاجي  املسي3  واستقالة   SZ6763

السيدة وئام بداوي الحاملة للبطاقة 

FA169916 الوطنية رقم

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تحويل الشكل القانوي للشركة من 
اج   شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 603/2022.
1199I

خ30ة الشرق

 OUIAM LOCATION DE
VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
خ30ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ) بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ) بركان، 699، بركان 

املغرب
 OUIAM LOCATION DE

VOITURE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
ملوية تجزئة رقم 457 بركان - 

00))6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2059 ماي   05
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OUIAM LOCATION DE  :

.VOITURE
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
ملوية تجزئة رقم 457 بركان - 00))6 

بركان املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 OUIAM LOCATION الشركة 
DE VOITURE : 1.000 حصة بقيمة 

500 درهم للحصة.
بقيمة   500  : السيدة وئام بدوي 

500 درهم.
بقيمة   500  : السيد محمد قوبع 

500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بدوي  وئام  السيدة 
الناظور  حي موالي يوسف راس املاء 

62000 الناظور املغرب.
السيد محمد قوبع عنوانه)ا) حي 
 62000 الناظور  املاء  الجوهرة راس 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بدوي  وئام  السيدة 
الناظور  حي موالي يوسف راس املاء 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   56 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2059 تحت رقم 445.

1200I

FOUZMEDIA

 SOCIETE HOUSSAM B.K
SARL

إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE HOUSSAM B.K SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: 54 عمارة 
دكيك )5 زاوية شارع اإلمام علي 

وزنقة دمشق محل 2 مكرر املدينة 
العليا - - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(457

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تغيي3 هدف الشركة إج  تحويل 
ااموال ومقاول في ااشغال املختلفة 

وأشغال البناء 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
في  اوتماعية  حصة   500 تفويت 
ملكية السيدة قا�سى فتيحة لفائدة 
املقر  تحويل  محمد،  حب�سي  السيد 
 (0 اإلوتماعي للشركة من محل رقم 
 L تجزئة التيسي3 طريق مهدية عمارة
عمارة دكيك   54 إج   القنيطرة   528
وزنقة  علي  اإلمام  شارع  زاوية   5(
العليا  املدينة  مكرر   2 دمشق محل 

القنيطرة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
تحويل  إج   الشركة  هدف  تغيي3 
ااموال ومقاول في ااشغال املختلفة 

وأشغال البناء 
عل   ينص  الذي   :4-7 رقم  بند 
500 حصة اوتماعية  تفويت  مايلي: 
فتيحة  قا�سى  السيدة  ملكية  في 
لفائدة السيد حب�سي محمد، تحويل 
املقر اإلوتماعي للشركة من محل رقم 
0) تجزئة التيسي3 طريق مهدية عمارة 
L 128 القنيطرة إج  54 عمارة دكيك 
وزنقة  علي  اإلمام  شارع  زاوية   5(
العليا  املدينة  مكرر   2 دمشق محل 

القنيطرة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 287)9.
1201I

خ30ة الشرق

KOLDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
خ30ة الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم ) بركان 49 شارع 
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البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم ) بركان، 699، بركان 

املغرب
KOLDING شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي محل يقع 

بشارع محمد الخامس رقم 44 احفي3 
بركان - 00))6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8805
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   55
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KOLDING
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.
عنوان املقر االوتماعي : محل يقع 
بشارع محمد الخامس رقم 44 احفي3 

بركان - 00))6 بركان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 KOLDING : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 5000  : القادري  نورة  السيدة 

بقيمة 500 درهم.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  القادري  نورة  السيدة 
شارع محمد الخامس رقم 44 احفي3 

بركان 00))6 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
القادري  الدين  بدر  السيد 
عنوانه)ا) زنقة القدس رقم 20 احفي3 

بركان 00))6 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  ب30كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 601/2022.
1202I

FICOB مكتب املحاسبة

AFAWCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOB مكتب املحاسبة
اقامة ايمان, شقة 4، شارع موالي 
ادريس االول, املسي3ة 5, تمارة ، 

50000، تمارة املغرب
AFAWCO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
محمد السادس اوالد بوطيب املنزه - 

)5252 تمارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52425(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2059 يونيو   (0 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   AFAWCO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
محمد  شارع  اإلوتماعي  مقرها 
السادس اوالد بوطيب املنزه - )5252 
: عدم مزاولة  تمارة املغرب نتيجة ل 

اي نشاط تجاري.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محمد السادس اوالد بوطيب املنزه - 

)5252 تمارة املغرب. 
و عين:

و  القزداوي  مليكة  السيد)ة) 
الرباط   50000 الرباط  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 02272.
1203I

ميغكوغي املوساوي

ميغكوغي املوساوي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ميغكوغي املوساوي

املحل الكائن بالطابق اار�سي رقم 

)8 أ تجزئة القا�سي والد الطيب 

فاس ، )002)، فاس املغرب

ميغكوغي املوساوي شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي : املحل 

الكائن بالطابق اار�سي رقم )8 أ 

تجزئة القا�سي والد الطيب فاس - 

)002) فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7066(

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2022 غشت   02 في  املؤرخ 

حل ميغكوغي املوساوي شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

املحل الكائن بالطابق اار�سي رقم )8 

 - أ تجزئة القا�سي والد الطيب فاس 

)002) فاس املغرب نتيجة اللنتائج 

السلبية طوال مدة اشتغال الشركة.

و عين:

و  املوساوي  لحسن  السيد)ة) 

أوالد  يوسف  والد  دوار  عنوانه)ا) 

الطيب )002) فاس املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

املحل  وفي   2022 غشت   02 بتاريخ 

أ   8( رقم  اار�سي  بالطابق  الكائن 

 - فاس  الطيب  القا�سي والد  تجزئة 

)002) فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   05 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4092/022.

1204I

CABINET RAMI EXPERTISE

 PHARMACIE DU CENTRE
IMOUZER

شركة ذات مسؤلية 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

 PHARMACIE DU CENTRE

IMOUZER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي ساحة 

سوق ايموزار كندر - 5250) ايموزار 

كندر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE DU CENTRE

.IMOUZER

صيدجي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجزئة يوظف أقل من ثالثة أشخاص.

ساحة   : االوتماعي  املقر  عنوان 

سوق ايموزار كندر - 5250) ايموزار 

كندر املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 2.700.000 

درهم، مقسم كالتاجي:

 27000  : رامي  ادريس  السيد   -

بقيمة 500 درهم.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رامي  ادريس  السيد 
 (5250 صفرو  كندر  ايموزار  مركز 

ايموزار كندر املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  رامي  ادريس  السيد 
 (5250 صفرو  كندر  ايموزار  مركز 

ايموزار كندر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 64).
1205I

LEADER PRESSE

 SOCIETE ALABIAR
AGROALIMENTAIRE

إعالن متعدد القرارات

LEADER PRESSE
 RUE ABOU ZAID 556

 ADADOUSSI N°9 MAARIF 156
 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE ALABIAR
AGROALIMENTAIRE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 544 زنقة 
محمد سميحة الطابق السادس رقم 
5) الدارالبيضاء - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2(55(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 57 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

توسيع نشاط الشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 

رفع رأسمال الشركة 
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
االسا�سي  القانون  وتحديث  تغيي3 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

عل   ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 : الشركة  نشاط  توسيع  مايلي: 
1--االست3اد وتصديرالحبوب والخضر 
الحيوانية  والتغذية  والخروب 
وتقديم الخدمات )تخزين , الخواطر 
2--استغالل  غالل)  والصوامع 
والخواطر  لتخزين  غالل  صوامع 
3--وحدات تسويق الحبوب بالجملة 

واست3ادهم وتصديرهم
بند رقم 6 : الذي ينص عل  مايلي: 
 500000 من  الشركة  رأسمال  رفع 
طريق  عن  وذلك  درهم  اج 200000 
املدين  الجاري  الحساب  مقاصة 

للشركة.
بند رقم 7: الذي ينص عل  مايلي: 

رفع رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84665.
1206I

ارنك

 PATISSERIE MINAKRAM
SARL-AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 54 
 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب
PATISSERIE MINAKRAM SARL-
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
النهضة 5 رقم 254 - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
PATISSERIE MINAKRAM SARL-

.AU
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والحلويات  املخبوزات  وميع  وإدارة 

واملعجنات واملثلجات واملقشدات.
تجزئة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 92000  -  254 رقم   5 النهضة 

العرائش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : العمراني  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امينة العمراني عنوانه)ا) 
رقم 42 حي الناظور العرائش 92000 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة امينة العمراني عنوانه)ا) 
رقم 42 حي الناظور العرائش 92000 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون30   54

.26055522058274
1207I

Ouahhabi trading

IDOUSKA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Ouahhabi trading
 RUE SEBOU RÉSIDENCE LA

 CHOPE CENTERE 6 EME ETAGE
 ،BUREAU 4 kenitra ، 14000

القنيطرة املغرب

IDOUSKA IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي تجزئة 
املنزه رقم 242 بي3 رامي الشرقية - 

54000 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8955

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2057 يناير   05 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   IDOUSKA IMMOBILIER
وعنوان  درهم   (0.000 رأسمالها 
رقم  املنزه  تجزئة  اإلوتماعي  مقرها 
 54000  - الشرقية  رامي  بي3   242
الحل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

املبكر للشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الشرقية  رامي  بي3   242 رقم  املنزه 

54000 القنيطرة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) احمد شالو و عنوانه)ا) 
رقم 520 بلوك د املغرب العربي شقة 
2 القنيطرة 54000 القنيطرة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 05 يناير 

2057 تحت رقم )52.
1208I

AR EXPERTISE

COLIBRI CONSEIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
259، تقاطع شارع الزرقطوني 

وشارع إبراهيم الروداني ، 20000، 
MAROC الدار البيضاء

COLIBRI CONSEIL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلوتماعي 2))،شارع 
إبراهيم الروداني ،إقامة الريحان 

،الطابق5 رقم 25 حي معاريف الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562885
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLIBRI CONSEIL
مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 

في التواصل.
 : االوتماعي  املقر  عنوان 
،إقامة  2))،شارع إبراهيم الروداني 
حي   25 رقم  ،الطابق5  الريحان 
معاريف الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
هي3في  ستيفان  فرانسوا  السيد 
درهم   500 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هي3في  ستيفان  فرانسوا  السيد 
زنقة شارميل الوازيس   25 عنوانه)ا) 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
هي3في  ستيفان  فرانسوا  السيد 
زنقة شارميل الوازيس   25 عنوانه)ا) 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم )84692.

1209I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

STE S.F.L.T SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
STE S.F.L.T SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي املحل 
الكائن بتجزئة أيوب رقم87 بوفكران 

مكناس - 00)50 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   07
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.F.L.T SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - أعمال أو 

إنشاءات متنوعة )مقاول)
)مقاول  املياه  وأنابيب  املجاري   -

بناء أو صيانة).
املحل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
الكائن بتجزئة أيوب رقم87 بوفكران 

مكناس - 00)50 مكناس املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 2.040.000 

درهم، مقسم كالتاجي:

 20.400  : لحسن  فارح  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  فارح  السيد 

 45000 ورزازات  ترميكت  انزبياطن 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  لحسن  فارح  السيد 

 45000 ورزازات  ترميكت  انزبياطن 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   57 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4288.

1210I

OPEN OFFICE SARL

MK PRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OPEN OFFICE SARL

شارع الحسن الثاني ، إقــامة نــورا 

D1 ، الشقــة رقم 4 ، الطابــق 

السفــلي ، 550)9، مرتيل املغرب

MK PRESS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 OPEN وعنوان مقرها اإلوتماعي

OFFICE ، شارع الحسن الثاني ، 

إقـامة نـورا D1 ، الشقـة رقم 4 ، 

الطابـق السفـلي - 550)9 مـرتيـــل 

املـغـرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(24(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESS

نشر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املجالت   ، االلكت3ونية  الجرائد 

والكتب.

 OPEN  : االوتماعي  املقر  عنوان 

 ، الثاني  الحسن  شارع   ،  OFFICE

 ،  4 رقم  الشقـة   ،  D1 نـورا  إقـامة 

مـرتيـــل   9(550  - السفـلي  الطابـق 

املـغـرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:

السيدة مريم كرودي : 500 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كرودي  مريم  السيدة 

 ،  56 رقم  العليق  فم  الكرورة  حي 

550)9 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  كرودي  مريم  السيدة 

 ،  56 رقم  العليق  فم  الكرورة  حي 

550)9 مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   50 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2250.

1211I

CAPRICOF

EBOOKING TRUCKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CAPRICOF

 LOT DAR CHAOUI Bd TAH

 N° 129 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA ، 20000، الدار 

MAROC البيضاء
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EBOOKING TRUCKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االوتماعي كاليفورنيا 

كولف ريسور فيال 578 بوسكورة 

الدارالبيضاء - 27582 الدارالبيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.545965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 شتن30   22 في  املؤرخ 

نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :

البضائع  نقل  شاحنات  كراء 

بسائق أو بدون سائق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن30 2022 تحت رقم 52)9)8.

1212I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE CHICHA
TRANS SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE CHICHA TRANS

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: 55 زنقة 

99 ساحة الشهداء - - القنيطرة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(7627

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

وميع  تفويت  عل   املصادقة  مايلي: 

الححص اململوكة من طرف السيد 

زوهي3 مهيدي لفائدة السيد مصطفى 

برباشة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
من  مهيدي  زوهي3  السيد  استقالة 
مهمة التسيي3 وتعيين السيد مصطفى 
لذلك  تبعاد  للشركة  مسي3  برباشة 
7 و55 من القانون  تم تغيي3 الفصل 

ااسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 
وميع  تفويت  عل   املصادقة  مايلي: 
الححص اململوكة من طرف السيد 
زوهي3 مهيدي لفائدة السيد مصطفى 

برباشة
عل   ينص  الذي   :55 رقم  بند 
استقالة السيد زوهي3 مهيدي  مايلي: 
السيد  وتعيين  التسيي3  مهمة  من 
مصطفى برباشة مسي3 للشركة تبعاد 
من  و55   7 الفصل  تغيي3  تم  لذلك 

القانون ااسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 54 نون30 

2022 تحت رقم 276)9.

1213I

ديوان االستاذ املوثق حسام الدين االدري�سي كنون

SOCIÉTÉ HYDRAU-
 TECHNO-MECANIQUE

HTM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ديوان االستاذ املوثق حسام الدين 
االدري�سي كنون

شقة رقم 5 الطابق الثاني عمارة 9 
اسماعيلية 2 ابن سينا م ج مكناس 

، 50000، مكناس املغرب
SOCIÉTÉ HYDRAU-TECHNO-
MECANIQUE HTM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االوتماعي متجر 

رقم 2 الطابق االر�سي عمارة حكيم 
2 رقم 95 تجزئة الشرف مكناس - 

50000 مكناس.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحويل  55 أبريل  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إج  »شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4220.
1214I

FOUZMEDIA

HY TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HY TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 0) شارع 
االمام علي مكتب رقم 2 - 54000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67(25
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع وطنيا ودوليا.
0) شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
 54000  -  2 رقم  االمام علي مكتب 

القنيطرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حوام  يونس  السيد 
 54000 لوفالون  تجزئة   2028 رقم 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  حوام  يونس  السيد 
 54000 لوفالون  تجزئة   2028 رقم 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 56 نون30 

2022 تحت رقم -.
1215I

FLASH ECONOMIE

 ANALYSES ET CONSEILS
EDDOHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 ANALYSES ET CONSEILS
EDDOHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة و 
عنوان مقرها االوتماعي. ) زنقة باب 

منصور فضاء باب انفا إقامة س 
رقم ) الدار البيضاء 

بمقت�سى القرار الجماعي للشركاء 
تم اتخاذ  52 شتن202230.  املؤرخ في 

القرارات التالية.
يحيط االوتماع العام علما بوفاة 
و  الخالق  عبد  السطراجي  املرحوم 
يناير   05 بتاريخ  إراثة  بمووب عقد 
2025حيت أصبح تعاقب الحصص 

500 كما يلي =
السطراجي محمد 52 حصة

 السطراجي رشيدة 26 حصة
 السطراجي سعدية 26 حصة
السطراجي صفية 555 حصة
السطراجي ضح  555 حصة

 555 الزهراء  فاطمة  السطراجي 
حصة

شهم نجاة )6 حصة
كما يقر الجمع العام بتفويت 226 

سهم كما يلي =
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السطراجي رشيدة 26 حصة

 السطراجي سعدية 26 حصة

السطراجي صفية 555 حصة

شهم نجاة )6 حصة

لفائدة السطراجي محمد 

كما يقر الجمع العام بتفويت 222 

سهم كما يلي =

السطراجي ضح  555 حصة

 555 الزهراء  فاطمة  السطراجي 

حصة

رقم  مهدي  السطراجي  لفائدة 

بطاقته ب ك 608628 

السيد  من طرف  الشركة  تسي3   

السطراجي محمد والدي صار يملك 

778 حصة.

ااسا�سي  القانون  تحديث  تم 

للشركة. 

في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة   21/09/2022

 8(8557 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

رقم السجل التجاري 5095))5.

1216I

FLASH ECONOMIE

LAZURI CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة 

LAZURI CAPITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 500.000 درهم

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 16/11/2202  بالدار البيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملميزات التالية: 

 LAZURI التسمية: شركة ش م م -

CAPITAL

وتاورارا�سي  مجزء  املوضوع:   -

انشاءات  او  العمال  ومقاول  بناء 

مختلفة

ابراهيم   257 االوتماعي:  املقر   -

 5 الطابق  الفتح  اقامة  الروداني 

الشقة ) الدار البيضاء.

- رأس املال : مائة ألف درهم )500 
DH 000,00) مقسمة إج  ألف حصة 
حصة اوتماعية)   5000( اوتماعية 
 100,00( بقيمة مائة درهم للحصة. 

 (DH
وهي   LAZURI CAPITAL شركة   -
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس  يبلغ  املغربي،  القانون  بمووب 
)مئة الف  درهم   0.000.0005 مالها 
 257 في  ولها مكتب مسجل  درهم)، 
ابراهيم الروداني اقامة الفتح الطابق 

5 الشقة ) الدار البيضاء.
الزموري  مهدي  السيد  يمثله 
البطاقة  وحامل  الجنسية  مغربي 
السيد  و   CD224789 رقم  الوطنية 
عبد الرحمان بداع مغربي الجنسية 
رقم  الوطنية  البطاقة  وحامل 

.BK280208

فاتح  من  االوتماعية:  السنة   -
يناير إج  الحادي والثالثون من دون30.
:تسعة و تسعون سنة من  املدة   -
في  اال  الفعلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسبقة او التمديد. 
الشركة  تسي3  واالدارة:  التسيي3   -
الزموري  مهدي  السيد  طرف  من 
البطاقة  وحامل  الجنسية  مغربي 
السيد  و   CD224789 رقم  الوطنية 
عبد الرحمان بداع مغربي الجنسية 
رقم  الوطنية  البطاقة  وحامل 

 .BK280208
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
تحت  البيضاء  للدار  التجاري 

رقم.562725
1217I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

JK FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC
JK FASHION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي الطابق 
5 شقة إقامة ب رقم )50 زنقة ابن 
هيثم سيدي إبراهيم فاس - 0000) 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65(49

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   07 املؤرخ في 
 JK املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 500.000 مبلغ رأسمالها   FASHION
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 50( إقامة ب رقم  شقة   5 الطابق 
زنقة ابن هيثم سيدي إبراهيم فاس 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   (0000  -

تصفية مسبقة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 
زنقة ابن   50( 5 شقة إقامة ب رقم 
 (0000 هيثم سيدي إبراهيم فاس - 

فاس املغرب. 
و عين:

خالد التيسافي ادري�سي  السيد)ة) 
و عنوانه)ا) حي النهضة اوطاط الحاج 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   (0000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
زنقة ابن   50( 5 شقة إقامة ب رقم 

هيثم سيدي إبراهيم فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6208.

1218I

FLASH ECONOMIE

DJA FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DJA FOOD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي 96 شارع 
انفا الطابق 7 رقم 75 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562505
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   0(
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DJA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD
استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات الغذائية.
96 شارع  عنوان املقر االوتماعي : 
انفا الطابق 7 رقم 75 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
5.000 حصة   : السيد رشيد دوا 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  دوا  رشيد  السيد 
 27 رقم   2( الزنقة  احفيظ  موالي 

52450 الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
حي  عنوانه)ا)  دوا  رشيد  السيد 
 27 رقم   2( الزنقة  احفيظ  موالي 

52450 الريصاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 2)8465.

1219I
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PME CONSULTING GROUP

JABOUNWAR
إعالن متعدد القرارات

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 55، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السالوي، 
املدينة الجديدة، فاس ، 0000)، 

فاس املغرب
JABOUNWAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: رقم 

2)) شارع االسماعيلية الزهور 2 - 
0000) فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27(59
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 57 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تحويل مقر الشركة إج  العنوان اآلتي: 
 ،502 رقم  السفلي،  بالطابق  متجر 

تجزئة الزيتون، بنسودة، فاس
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
من  اوتماعية  حصة   200 تفويت 
طرف ال�سي بولنوار عبد امللك والسيد 
بولنوار الحبيب لفائدة السيد بولنوار 
إج   الشركة  تحويل  وبالتاجي  عمر، 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وذات املساهم الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 

تبني نظام أسا�سي وديد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   55 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4729.
1220I

FIDELIO COMPTA

AFMAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االوتماعي للشركة
FIDELIO COMPTA

حي البطحاء، املركز التجاري نادية، 
العمارة 2، الطابق ااول، الشقة 5 ، 

90)20، الدار البيضاء املغرب
AFMAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 
القدس، عمارة التعاون، الطابق 

الثاني، رقم 5 - 20460 الدار 
البيضاء، املغرب.

تحويل املقر االوتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(90587
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون30   05 املؤرخ في 
من  للشركة  الحاجي  االوتماعي  املقر 
التعاون،  عمارة  القدس،  »شارع 
الطابق الثاني، رقم 5 - 20460 الدار 
البيضاء، املغرب» إج  »بلوك 22، رقم 
69، الطابق الثاني، سيدي عثمان، - 

20700 الدار البيضاء، املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 56 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 67)846.
1221I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE SKYLINE
AUBERGE

إعالن متعدد القرارات

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 0000)، 

فاس املغرب
 SOCIETE SKYLINE AUBERGE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: دوار عين 
اسمار بلدية اغبالو اقورار صفرو 

فاس - 5000) صفرو املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(06(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5) مارس 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم القرار 5: الذي ينص عل  

مايلي: تغيي3 نشاط الشركة 
قرار رقم القرار 2: الذي ينص عل  

مايلي: تحويل االسهم 
قرار رقم القرار ): الذي ينص عل  
تعين مسي3 و استقالة املسي3  مايلي: 

القديم 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي ينص عل    :5 بند رقم بند 

مايلي: تحيين النضام االسا�سي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   55 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 167/2022.

1222I

كفاءات كونسولتينغ

AJAOUDI TRANS
إعالن متعدد القرارات

كفاءات كونسولتينغ

482 شارع محمد الخرازعمارة 

التوزاني تطوان ، 000)9، تطوان 

املغرب

AJAOUDI TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 

محمد الخراز رقم )9) - 000)9 

تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27265

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 57 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1: الذي ينص عل  مايلي: 

540 حصة من  املوافقة عل  تفويت 

املهدي  اغمي3  السيد  الشريك  طرف 

للشريك للسيد اوعدور احمد

قرار رقم -2: الذي ينص عل  مايلي: 

60) حصة من  املوافقة عل  تفويت 

طرف الشريك السيد اوعدورحسين 

الشريك للسيد اوعدور احمد

قرار رقم -3: الذي ينص عل  مايلي: 

محدودة  شركة  اج   الشركة  تحويل 

املسؤولية ذات شريك وحيد

عل   ينص  الذي   :4- رقم  قرار 

السيد اغمي3  استقالة املسي3  مايلي: 

للسيد  التسيي3  وتمديد  املهدي 

اوعدور احمد ملدة غي3 محدودة

عل   ينص  الذي   :5- رقم  قرار 
مايلي: تحيين النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مايلي: 
يبلغ راسمال الشركة 580000 درهم 
قيمة  ذات  5800حصة  اج   مقسم 
الوحيد  الشريك  ملك  في  500درهم 

السيد اوعدور احمدد
عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي: تسي3 الشركة من طرف السيد 

اوعدور احمد ملدة غي3 محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   08 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 8)22.

1223I

CAPRICOF

EBOOKING TRUCKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPRICOF
 LOT DAR CHAOUI Bd TAH
 N° 129 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA ، 20000، الدار 
MAROC البيضاء

EBOOKING TRUCKS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي كاليفورنيا 
كولف ريسور فيال 578 بوسكورة 

الدارالبيضاء - 27582 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
545965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EBOOKING TRUCKS
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع.

عنوان املقر االوتماعي : كاليفورنيا 
بوسكورة   578 فيال  ريسور  كولف 
27582 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : بناني  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : العمراني  نهاد  السيدة 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل بناني عنوانه)ا) 
فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   578
الدارالبيضاء   27582 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  العمراني  نهاد  السيدة 
فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   578
الدارالبيضاء   27582 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد اسماعيل بناني عنوانه)ا) 
فيال  ريسور  كولف  كاليفورنيا 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   578
الدارالبيضاء   27582 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 826895.
1224I

مستامنة شامة

DRICOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي3ة رقم 542 الطابق االول 

الناظور شارع املسي3ة رقم 542 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

DRICOTRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

السعادة رقم 2 الدريوش - 62000 
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  )2 شتن30  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   DRICOTRAV
مقرها  وعنوان  درهم   500.000
 2 رقم  السعادة  حي  اإلوتماعي 
املغرب  الناظور   62000  - الدريوش 

نتيجة ل : ازمة القطاع.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62000  - الدريوش   2 السعادة رقم 

الناظور املغرب. 
و عين:

و  شالف  الحسن  السيد)ة) 
 02 الغربي  االمل  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 الدريوش 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم )477.
1225I

ميد اوديت

 YAZAN KITCHEN
FOURNITURE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ميد اوديت
رقم 405 تجزئة الصنوبر ، 500)5، 

ازرو املغرب
 YAZAN KITCHEN

FOURNITURE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 242 

تجزئة االطلس - 500)5 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 نون30   09

مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAZAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.KITCHEN FOURNITURE

غرض الشركة بإيجاز : -1 أعمال 

النجارة -2 أعمال أو إنشاءات متنوعة 

-3 تاور.

عنوان املقر االوتماعي : رقم 242 

تجزئة االطلس - 500)5 ازرو املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : الغشوة  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغشوة  زكرياء  السيد 
احداف  الطاج  حي   8 زنقة   4 رقم 

500)5 ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الغشوة  زكرياء  السيد 
احداف  الطاج  حي   8 زنقة   4 رقم 

500)5 ازرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   57 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 58).

1226I

omri compta sarl au

 STE GOLDY
 INTERNATIONAL
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 STE GOLDY INTERNATIONAL
TRANSPORT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 67 
شارع فارس باير الطابق الخامس 
رقم 56 بلفدير الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8295(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   57 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
تفويت السيد )ة) مروان الزريول 
أصل  من  اوتماعية  حصة   500
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) طارق 

الخالفي بتاريخ 57 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 844988.

1227I

MMCPRO SERVICES

MMCPRO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MMCPRO SERVICES
545 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
MMCPRO SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 

55 شلرع موالي اسماعيل اقامة 
فولوبيليس رقم ص الطابق 5 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(2085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   04
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MMCPRO SERVICES
ستي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  ومواد  املواد  وتجارة  وتصدير 

وتأوي3 معدات 
االعماالملتنوعة.

رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  اسماعيل  موالي  شلرع   55
فولوبيليس رقم ص الطابق 5 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
500 حصة   : السيد رقوس وواد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
500 حصة   : السيد بحمي محمد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وواد  رقوس  السيد 
فرسيوة قيادة القصر الصغي3 فحص 

انجرة 94552 فحص انجرة املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  بحمي  السيد 
القصر  قيادة  و  وماعة  الزهارة 
 94552 الصغي3 عمالة فحص انجرة 

فحص انجرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وواد  رقوس  السيد 
فرسيوة قيادة القصر الصغي3 فحص 

انجرة 94552 فحص انجرة املغرب
عنوانه)ا)  محمد  بحمي  السيد 
القصر  قيادة  و  وماعة  الزهارة 
 94552 الصغي3 عمالة فحص انجرة 

فحص انجرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   50 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 50)259.
1228I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

OCEANO DEL NORTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق ااول ، مكتب رقم 

) ، 90000، طنجة املغرب
OCEANO DEL NORTE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي القطعة 
رقم 7 مستودع رقم 75 منطقة 
النشاط االقتصادي الفنيدق 

املنطقة الحرة واد نغرو - 502)9 
الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2455

 5( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OCEANO DEL NORTE
استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتخزين وتوزيع وبيع وإعادة تصدير 

أدوات املطبخ ومعدات املعجنات.
القطعة   : عنوان املقر االوتماعي 
منطقة   75 رقم  مستودع   7 رقم 
الفنيدق  االقتصادي  النشاط 
 9(502  - نغرو  واد  الحرة  املنطقة 

الفنيدق املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : السيدة نسرين ابو يحيى 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نسرين ابو يحيى عنوانه)ا) 
اشبيلية  إقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تطوان   9(000  50 رقم   4 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة نسرين ابو يحيى عنوانه)ا) 
اشبيلية  إقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تطوان   9(000  50 رقم   4 طابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 592).
1229I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE TRANS POPULAIRE
SARL/AU

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 58

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وودة املغرب

STE TRANS POPULAIRE SARL/
AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االوتماعي: 6 مكرر 

زنقة بركان - - وودة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(599(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 05 شتن30  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل   ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
تغيي3   - الحصص  تفويت   - مايلي: 
النشاط االسا�سي والثانوي - تحوييل 
املقر التجاري للشركة وتغيي3 الشكل 

القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام ااسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
تفويت 500 حصة للسيد كمال عزيز 

لصالح السيد نورين زرفاوي
بند رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
تغيي3 النشاط االسا�سي للشركة من 
النقل  اج   للبضائع  الدوجي  النقل 
والنشاط  للغي3  للبضائع  الدوجي 
الثانوي من ارساليات اج  نقل الطرود 

) ارساليات ) للغي3 
بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  االوتماعي  املقر  تحويل 
زنقة م تجزئة   55 السابق:  العنوان 
لعلج قاسم بوقناد وودة اج  العنوان 

الجديد: 6 مكرر زنقة بركان وودة
بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
اج   شركة دات املسوولية املحدودة 
الوحيدة  املسوولية  دات  الشركة 

دات الشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   54 بتاريخ  بوودة  التجارية 

2022 تحت رقم 89)).
1230I

ASMAA MEDIA GROUP

TRAV IMZIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 9) الرقم 

20 ال30نو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

TRAV IMZIL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي مجموعة 

التقدم 2-57 طابق 2 سيدي 
ال30نو�سي - - البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48829(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 55 أكتوبر 2022 تقرر حل 
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ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   TRAV IMZIL الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
التقدم  مجموعة  اإلوتماعي  مقرها 
ال30نو�سي  سيدي   2 طابق   2-17
عدم   : املغرب نتيجة ل  البيضاء   -  -

االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
سيدي   2 طابق   2-17 التقدم 

ال30نو�سي - - البيضاء املغرب. 
و عين:

و  امزيل  عبدالرحيم  السيد)ة) 
رقم   (8 زنقة  ابويه  دوار  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء   - السبع  عين   20

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : مجموعة التقدم 

17-2 طابق 2 سيدي ال30نو�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845895.
1231I

comptoir expertise du maroc

5F MENZEH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
5F MENZEH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي املحل 

التجاري رقم 25 حي السالم 
بنسليمان - 000)5 بنسليمان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 5F  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENZEH SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
املحل   : االوتماعي  املقر  عنوان 
التجاري رقم 25 حي السالم بنسليمان 

- 000)5 بنسليمان املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 250  : منزه  العاجي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   250  : منزه  السيد حسن 

بقيمة 500 درهم للحصة.
السيد نورالدين منزه : 250 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   250  : منزه  فريد  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العاجي منزه عنوانه)ا) 
 5(500 تجزئة كوملة بوزنيقة   6 رقم 

بوزنيقة املغرب.
عنوانه)ا)  منزه  حسن  السيد 
 5(500 حي سيدي املعطي بوزنيقة 

بوزنيقة املغرب.
عنوانه)ا)  منزه  نورالدين  السيد 
ضيعة منزه بوزنيقة 500)5 بوزنيقة 

املغرب.
السيد فريد منزه عنوانه)ا) رقم 6 
الطابق السفلي تجزئة كوملة بوزنيقة 

500)5 بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  منزه  حسن  السيد 
 5(500 حي سيدي املعطي بوزنيقة 

بوزنيقة املغرب
عنوانه)ا)  منزه  نورالدين  السيد 
ضيعة منزه بوزنيقة 500)5 بوزنيقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 57 بتاريخ  سليمان  ب0ن  االبتدائية 

نون30 2022 تحت رقم 599.

1232I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ZIZ TAFILALET

ASSISTANCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE ZIZ TAFILALET

ASSISTANCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي قصر 

القصبة القديمة مدغرة الراشيدية 

الراشيدية 52000 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5647(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ZIZ TAFILALET ASSISTANCE

.SARL

غرض الشركة بإيجاز : اسعاف

ميكانيك .

قصر   : االوتماعي  املقر  عنوان 

القصبة القديمة مدغرة الراشيدية 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الفاطمي محمد عنوانه)ا) 
 2 العاطي  عين  تجزئة   50( رقم 
الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.
ناصي3ي  العاجي  عبد  السيد 
 4 الطابق   55 الشقة   ( عنوانه)ا) 
مكناس  الزهر  فتح  يسر   تجزئة 

50000 مكناس املغرب.
ناصي3ي  السالم  عبد  السيد 
برتات  الزاوية  قصر  عنوانه)ا) 
ميدلت   54(50 ميدلت  امرصيد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد الفاطمي محمد عنوانه)ا) 
 2 العاطي  عين  تجزئة   50( رقم 
الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.
1233I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 AFRICA FOOD
TECHNOLOGY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
 AFRICA FOOD TECHNOLOGY

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 4 
بلوك 2 الطابق ااول زنقة الرئيس 
البكاي أكادير - 80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن30   5(
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املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AFRICA FOOD TECHNOLOGY

.SARL

إنتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع وتسويق املنتجات الغذائية

- االستي3اد والتصدير.

 4 رقم   : االوتماعي  املقر  عنوان 

الرئيس  زنقة  ااول  الطابق   2 بلوك 

البكاي أكادير - 80000 أكادير املغرب.

أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 ((4  : - السيد لزرق محمد امين 

بقيمة 500 درهم.

 TRANCON BERMEJO السيد 

ANTONIO : 333 بقيمة 500 درهم.

 CUARTERO SANCHEZ السيد

LUIS : 333 بقيمة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

امين  محمد  لزرق  السيد 

 C GORRIONES LOS 11 (عنوانه)ا

 LOS BARRIOS ESPAGNE 11370

لوس باريوس اسبانيا.

 TRANCON السيد 

عنوانه)ا)   BERMEJO ANTONIO

 CALLE ATENEA 3828221

 MAJADAHONDA MADRID

ESPAGNE 28221 مدريد اسبانيا.

 CUARTERO SANCHEZ السيد

 C/RIO SEGURA, عنوانه)ا)   LUIS

 5828803 ALCALA DE HENARES

MADRID ESPAGNE 28803 مدريد 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:

امين  محمد  لزرق  السيد 
 C GORRIONES LOS 11 (عنوانه)ا
 LOS BARRIOS ESPAGNE 11370

لوس باريوس اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 52)559.
1234I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

VERTUS IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق ااول ، مكتب رقم 

) ، 90000، طنجة املغرب
 VERTUS IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي القطعة 
رقم 5 مستودع رقم 56 منطقة 
النشاط االقتصادي الفنيدق 

املنطقة الحرة واد نغرو - 502)9 
الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2457

 55 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أكتوبر 
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VERTUS IMPORT EXPORT
استي3اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد البناء وتخزينها وتوزيعها وبيعها 

وإعادة تصديرها.

القطعة   : عنوان املقر االوتماعي 
منطقة   56 رقم  مستودع   5 رقم 
الفنيدق  االقتصادي  النشاط 
 9(502  - نغرو  واد  الحرة  املنطقة 

الفنيدق املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيدة أمينة ويد : 5.000 حصة 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أمينة ويد عنوانه)ا) �سي 
ب)0  مي3اماردوس  رسدل  تورمالين 
ملقة   296(9 ملقة  بناملدينا  س5 

إسبانيا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيدة أمينة ويد عنوانه)ا) �سي 
ب)0  مي3اماردوس  رسدل  تورمالين 
ملقة   296(9 ملقة  بناملدينا  س5 

إسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )59).

1235I

EUROMED COMPTA-SARL

HOME RESIDENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HOME RESIDENCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي عمارة 
املسار رقم 5506 الطابق التالت 
الحي الصناعي مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(0755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HOME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RESIDENCE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عمارة   : االوتماعي  املقر  عنوان 
املسار رقم 5506 الطابق التالت الحي 
مراكش   40000  - الصناعي مراكش 

املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
حصة   (55  : السيد عماد وايل 

بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   (60  : فؤاد وايل  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
 285  : السيدة يقوت بن حمادي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وايل  عماد  السيد 
 5 رقم  شقة  نوريا   05 اسلي  اقامة 
مراكش   40000 مراكش   55 عمارة 

املغرب.
السيد فؤاد وايل عنوانه)ا) اقامة 
اسلي 05 نوريا شقة رقم 8 عمارة 50 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
حمادي  بن  يقوت  السيدة 
بلنش   9(550 فرنسا  عنوانه)ا) 

مسنيل فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  وايل  عماد  السيد 
 5 رقم  شقة  نوريا   05 اسلي  اقامة 
مراكش   40000 مراكش   55 عمارة 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545555.

1236I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

PARK ADAMIR NEBACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 4)2، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

PARK ADAMIR NEBACH شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي شقة، رقم 
2) بلوك »T» حي النهضة - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2059 يوليوز   02
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARK : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ADAMIR NEBACH
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنزين وخدمة السيارات
.

شقة،   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 - النهضة  حي   «T« بلوك   (2 رقم 

25000 خريبكة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : هشام  نباش  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  نباش  السيد 
خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ااسماء   
ومواطن مسي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  نباش  السيد 
خريبكة 25000 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 582.

1237I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

KENI SUN POWER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
4) زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 54000، القنيطرة املغرب
KENI SUN POWER شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي مكثب رقم 
5 إقامة خديجة رقم 65 زنقة لبنان 
املغرب 54000 القنيطرة - 54000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

672(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   (5
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KENI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SUN POWER

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات و االلواح الشمسية و الطاقة 

الريحية
شركة الت3كيبات الكهربائية..

مكثب   : االوتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   65 إقامة خديجة رقم   5 رقم 
 - القنيطرة   54000 املغرب  لبنان 

54000 القنيطرة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : السيد العربية الحسين 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العربية الحسين عنوانه)ا) 
العربي  املغرب   542 رقم  س  بلوك 

54000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  العربية  السيد 
العربي  املغرب   542 رقم  س  بلوك 

Kénitra 54000 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 50 نون30 

2022 تحت رقم 4554.
1238I

PLANK

TIME
إعالن متعدد القرارات

PLANK
25، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 50090، الرباط املغرب
TIME »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االوتماعي: 25 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

50090 الرباط املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54(577

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم -1رفع رأس املال الشركة: 

الذي ينص عل  مايلي: تم رفع رأسمال 

 4.000.000  « قدره  بمبلغ  الشركة 

درهم» أي من » 500.000 درهم» إج  

» 5.000.000 درهم».

الشكل  -2تحويل  رقم  قرار 

عل   ينص  الذي  للشركة:  القانوني 

مايلي: قد تم تحويل الشكل القانوني 

، من شركة ذات املسؤولية  للشركة 

إج  شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

اإلوتماعي  املقر  -3نقل  رقم  قرار 

نقل  الذي ينص عل  مايلي:  للشركة: 

 ،  25 من  للشركة  اإلوتماعي  املقر 

ساحة أبو بكر الصديق ، شقة رقم 8 

 H 4 أكدال الرباط إج  مرآب الطريق ،
، رقم 4)2 حي الفرح التقدم الرباط.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 

الذي  -4املقر اإلوتماعي:  بند رقم 

 H  4 مرآب الطريق  ينص عل  مايلي: 
، رقم 4)2 حي الفرح التقدم الرباط.

بند رقم -6مساهمات: الذي ينص 

عل  مايلي: قامت الشريكة السيدة لال 

مقداره  بما  باملساهمة  الفراع  نادية 

400000 درهم للشركة
بند رقم -7رأس املال: الذي ينص 

الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي:  عل  

إج   مقسم   ، درهم  ألف  خمسمائة 

منهما  لكل  درهم  مائة  سهم   5000

مرقمة من 5 إج  5000 , تم االشت3اك 

بكامل املبلغ املدفوع عل  النحو التاجي: 

ومدفوع  مشت3ك  درهم   500000  -

 - الشركة نقًدا.  بالكامل عند إنشاء 

في  درهم مكتتب ومدفوع   400.000

.
ً
1/4 خالل زيادة رأس املال نقدا

الذي ينص  -13التسيي3:  بند رقم 

نادية  لال  السيدة  تعيين  مايلي:  عل  

 24/04/1975 مواليد  من  الفراع 

مغربي الجنسية،  بااوداية مراكش، 

حامل للبطاقة التعريف الوطنية رقم 

بالفريج  بزنقة  تقطن   ،  A499054
مسي3ة  الرباط،  العكاري   25 رقم 

للشركة ملدة غي3 محدودة
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 86)0)5.
1239I

VISION AUDIT

 IYAD LILBINAA WA
TAAMIR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 IYAD LILBINAA WA TAAMIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي 257 اقامة 
الفتح شارع ابراهيم الروداني مطول 
الطابق 5 الرقم ) - 20026 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(5595
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   52
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IYAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LILBINAA WA TAAMIR
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو تشييدية.
 257  : االوتماعي  املقر  عنوان 
اقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 
 20026  -  ( الرقم   5 مطول الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : محمد  فليس  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  فليس  السيد 
52 زنقة  تجزئة النور مجمعة C رقم 
الدار   20402 عثمان  سيدي   56

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
 BH66280 محمد  فليس  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة النور مجمعة C رقم 
 20402 سيدي عثمان   56 زنقة   52

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2022 تحت رقم 8680.
1240I

AL HISBA FISC

 MOROCCO FOOD
NOODLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 MOROCCO FOOD NOODLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي 82 زنقة 
سومية إقامة شهرزاد 5 الطابق ) 
الرقم )5 النخيل - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.528(67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2022 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
الكائن بالعنوان دوار املعاكدة فخدة 
الجواولة وماعة اوالد رحمون ازمور 
- 24500 الجديدة املغرب و املسي3 من 

طرف السيد)ة) لعريوي عزيز.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846724.

1241I

TARGET PARTNERS

TECH FINANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

TECH FINANCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي : 428، 
تكنوبارك زاوية رس554، وس ت 

5029 ،طريق النواصرالدارالبيضاء 
- 27582 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.255485
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2022 نون30   04 في  املؤرخ 
ذات  شركة   TECH FINANCE حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 
 ،428 اإلوتماعي  مقرها  وعنوان 
ت  وس  رس554،  زاوية  تكنوبارك 
النواصرالدارالبيضاء  ،طريق   5029
- 27582 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

لتوقف النشاط.
و عين:

و  برادة  نجاة  السيد)ة) 
فيال  بلولوتوس  تجزئة  عنوانه)ا) 
 2722( النواصر  داربوعزة   52 رقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ،428 وفي   2022 نون30   04 بتاريخ 
ت  وس  رس554،  زاوية  تكنوبارك 
5029 ،طريق النواصرالدارالبيضاء - 

27582 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 57 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 845885.
1242I

FIDCOFISC

SOUALEM IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA MAROC
SOUALEM IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي شارع 

لالياقوت و شارع العرعار إقامة 9 
الطابق 4 الشقة 57 إقامة كاليس - 

20450 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562205
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   02
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUALEM IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االوتماعي  املقر  عنوان 
 9 إقامة  العرعار  شارع  و  لالياقوت 
 - إقامة كاليس   57 الشقة   4 الطابق 

20450 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتاجي:
 58  : اسكوري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 82  : منصوري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف اسكوري عنوانه)ا) 
حد   56 الرقم   0( املجد  تجزئة 

السوالم 26500 برشيد املغرب.
السيد محمد منصوري عنوانه)ا) 
سيدي   246 رقم  دندون  تجزئة 
البيضاء  الدار   20280 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد يوسف اسكوري عنوانه)ا) 
حد   56 الرقم   0( املجد  تجزئة 

السوالم 26500 برشيد املغرب 
السيد محمد منصوري عنوانه)ا) 
سيدي   246 رقم  دندون  تجزئة 
البيضاء  الدار   20280 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 54 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم 846085.
1243I

PARQUE LA PALMERAS DE MARRAKECH

 PARQUE LA PALMERAS DE
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 PARQUE LA PALMERAS DE
MARRAKECH

 ROUTE AL MASSAR LOT 1328
MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب
 PARQUE LA PALMERAS DE

MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلوتماعي حي املسار 
تجزئة 28)5 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(0727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   08
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PARQUE LA PALMERAS DE

.MARRAKECH
العروض   : غرض الشركة بإيجاز 

واملهروانات وااحداث الفنية.
عنوان املقر االوتماعي : حي املسار 
 40000  - مراكش   5(28 تجزئة 

مراكش املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
السيد وعنيط عبد الرزاق : 750 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
حصة   250  : زاكر هشام  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  وعنيط  السيد 
فيال   2 تجزئة زهور تاركة  عنوانه)ا) 

)) تاركة 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  هشام  زاكر  السيد 
ب الرقم   25 ابواب مراكش الشطر 

)2 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
الرزاق  عبد  وعنيط  السيد 
فيال   2 تجزئة زهور تاركة  عنوانه)ا) 

)) تاركة 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 545495.
1244I

aziziserveces

 SOCIETE NEUROFEEDBACK
TRAINING

إعالن متعدد القرارات

aziziserveces
 rue moulay driss casablanca

 rue moulay driss casablanca، 0،
Casablanca maroc

 SOCIETE NEUROFEEDBACK

TRAINING »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

 2EME :وعنوان مقرها االوتماعي
 ETAGE IMM N° 16, RUE

 CHAMPIGNY APPRT N° 4
 BELVEDERE CASABLANCA
 2EME ETAGE IMM N° 16,
 RUE CHAMPIGNY APPRT
 N° 4 BELVEDERE 20360
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: : 
.508295

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
مونى  السيدة  قامت  ااسهم:  بيع 
نبيل  سهم للسيد   500 ببيع  اشياخ 

كدار
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تحول الشركة ذات املسؤولية 
ذات  شركة  إج    (SARL( املحدودة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

(SARL AU(الوحيد
قرار رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
كمدير  كدار  نبيل  السيد  تعيين  تم 

منفرد للشركة لفت3ة غي3 محدودة.
قرار رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
مونى  السيدة  استقالة  وقبول  إقرار 

اشياخ من مهامها كمديرة مشارك
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
مونى  السيدة  قامت  ااسهم:  بيع 
نبيل  سهم للسيد   500 ببيع  اشياخ 

كدار
عل   ينص  الذي   :2 رقم  بند 
مايلي: تحول الشركة ذات املسؤولية 
ذات  شركة  إج    (SARL( املحدودة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

(SARL AU(الوحيد
بند رقم ): الذي ينص عل  مايلي: 
كمدير  كدار  نبيل  السيد  تعيين  تم 

منفرد للشركة لفت3ة غي3 محدودة.

بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 
مونى  السيدة  استقالة  وقبول  إقرار 

اشياخ من مهامها كمديرة مشارك
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 55 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840852.
1245I

FUDICAIRE ISMAILI

STE LAMKITEB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE LAMKITEB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي الفتح 

زنقة رباط الفتح رقم 55 مكرر 
السمارة - 72000 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   57
املسؤولية  ذات  لشركة  ااسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMKITEB SARL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة و تهيئة املساحات الخضراء.
عنوان املقر االوتماعي : حي الفتح 
مكرر   55 رقم  الفتح  رباط  زنقة 

السمارة - 72000 السمارة املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 500  : امبيضة  حفيظ  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
 500  : امبيضة  السيد مصطفى 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.



22465 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حفيظ امبيضة عنوانه)ا) 
تازة   (5000 حي اكال واد امليل تازة 

املغرب.
امبيضة  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا) دوار ليماتن بوشفاعة تازة 

5000) تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد حفيظ امبيضة عنوانه)ا) 
تازة   (5000 حي اكال واد امليل تازة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   57 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 198/2022.
1246I

accuracy audit &advice

Accuracy audit
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

accuracy audit &advice
 Angle BD Abdelmoumen

 et Rue GALLIEN, Résidence
 Bureaux ACHARAF II ، 20340،

casablanca maroc
Accuracy audit شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي ركن شارع 
عبد املؤمن وشارع وليان ، مكاتب 
اإلقامة الشرف 2 ، الدار البيضاء - 

40)20 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

560965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2022 أكتوبر   58
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Accuracy audit
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاسبة واالستشارات واملراوعة.
عنوان املقر االوتماعي : ركن شارع 
مكاتب   ، املؤمن وشارع وليان  عبد 
 - الدار البيضاء   ،  2 اإلقامة الشرف 

40)20 الدار البيضاء املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:
 5.000  : محمد  ملقاطع  السيد 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  ااسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  ملقاطع  السيد 
شارع أبا شعيب دوكاجي ، إدريسية 2 ، 
0)205 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  ملقاطع  السيد 
شارع أبا شعيب دوكاجي ، إدريسية 2 ، 
0)205 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون30 2022 تحت رقم -.

1247I

hana compta maroc

«RAXA»
إعالن متعدد القرارات

hana compta maroc
 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el jadida maroc
»RAXA» »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: إقامة نور 
الطابق الثاني شقة رقم 50 شارع 
النصر - 24000 الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.57555

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 52 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
شركة  نشاط  موضوع  في  تغيي3   -
اانشطة  من   RAXA SARL AU««
باانشطة   ٖ، السابقة التي قامت بها 
نجارة  التاجي:  النحو  عل   الجديدة 
للبناء  أو  مختلفة  ااملنيوم-أشغال 
اإلست3اد-  عقاري-تجارة  منعش   -

استي3اد وتصدير.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
نقل وتحويل مقر الشركة االوتماعي 
نور  إقامة   : السابق  العنوان  من 
شارع   50 رقم  شقة  الثاني  الطابق 
الحاجي  العنوان  إج   الجديدة  النصر 
اار�سي  الطابق   5058 رقم  ازة 

ّ
مك  :

أليانز دارنا القنيطرة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
عل   ينص  الذي   :2-4 رقم  بند 
تغيي3  بعد  و  سبق  ملا  نظرا  مايلي: 
تعديل  الشركاء  قرر  و4   2 البنود 
املحرر  للشركة  ااسا�سي  النظام 
في  واملسجل   20/10/2022 في 
 RE عدد  تحت   2022 أكتوبر   25

)02)480))202200 بالجديدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 0))29.
1248I

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)

CBH HOLDING SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، عمارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 00)54، سوق أربعاء الغرب 

املغرب
CBH HOLDING SERVICES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي 52، املنظر 
الجميل - 02)54 موالي بوسلهام 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2590(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون30   50 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 CBH HOLDING الوحيد  الشريك 
 500.000 مبلغ رأسمالها   SERVICES
اإلوتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
موالي   54(02  - املنظر الجميل   ،52
: استحالة  بوسلهام املغرب نتيجة ل 

تحقيق هدف الشركة.
 ،52 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
موالي   54(02  - الجميل  املنظر 

بوسلهام املغرب. 
و عين:

و  كركلة  رهضة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة املنظر الجميل، رقم 
سوق   54(02 بوسلهام  موالي   ،52
)ة)  كمصفي  املغرب  الغرب  أربعاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون30   55 بتاريخ 

.576/2022
1249I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

 BEST FISH TRADING
COMPANY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
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 BEST FISH TRADING
COMPANY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلوتماعي حي 

االنبعاث رقم )0 - 75000 بوودور 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56595
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 نون30   54 في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
اولكور  ومال  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   5.200
5.200 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

املجيد وناح بتاريخ 54 نون30 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   57 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3333/2022.

1250I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كولدن داي نيكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
ذات  نيكوس شركة  داي  كولدن 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم )9 
 80000  - القدس  شارع غاندي حي 

اكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4825(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ماي   2( في  املؤرخ 

املصادقة عل  :
وامع كرطوح  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اوتماعية  حصة   450
5.000 حصة لفائدة السيد )ة) رشيد 

كورام بتاريخ )2 ماي 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 552250.
1251I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

سيدتراديس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
سيدتراديس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلوتماعي رقم 75 

شارع مسعود الوفقاوي حي السالم - 
80000 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4825(
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   28 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ  سيدتراديس  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   80.000 رأسمالها 
شارع   75 رقم  اإلوتماعي  مقرها 
 - السالم  حي  الوفقاوي  مسعود 
80000 اكادير املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة عل  تحقيق االهداف.
 75 و حدد مقر التصفية ب رقم 
شارع مسعود الوفقاوي حي السالم - 

80000 اكادير املغرب. 
و عين:

السيد)ة) سعيد رامي و عنوانه)ا) 
الوفقاوي  مسعود  شارع   75 رقم 
املغرب  اكادير   80000 السالم  حي 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 75 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

شارع مسعود الوفقاوي حي السالم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 848)55.
1252I

AXE CONSEIL

ن ب كرياتيف 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AXE CONSEIL
 APPART N° 06 IMM 33
 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ن ب كرياتيف  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلوتماعي زنقة أبو 
وهاد رقم 85 املسي3ة اكادير - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 نون30   05
مسؤلية  ذات  لشركة  ااسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ن ب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كرياتيف .
بيع  5ـ   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االوهزة املعلوماتية و معدات املكاتب 
و  املعلوماتية  االوهزة  إصالح  2ـ 

االلكت3ونية..
زنقة أبو   : عنوان املقر االوتماعي 
وهاد رقم 85 املسي3ة اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
أولها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتاجي:

 5.000  : بنسليمان  نعيم  السيد 
حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ااسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نعيم بنسليمان عنوانه)ا) 
املوظفين  حي   (0 رقم   444 زنقة 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ااسماء   

ومواطن مسي3ي الشركة:
السيد نعيم بنسليمان عنوانه)ا) 
املوظفين  حي   (0 رقم   444 زنقة 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   56 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 6))559.
1253I

 مانا ومنت اند كونسيلتينغ

معاد فود ديستغيبيسيون
إعالن متعدد القرارات

مانا ومنت اند كونسيلتينغ
59,شارع وبل ه30ي ,امزورن ، 

2250)، الحسيمة املغرب
معاد فود ديستغيبيسيون »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االوتماعي: شارع 
البحرين إمزورن ، الحسيمة - 

2250) الحسيمة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.225(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 شتن30 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مايلي: 
من  للشركة  اإلوتماعي  املقر  نقل 
العنوان » 20 شارع ابو رقراق امزورن 
شارع   « العنوان  إج    « الحسيمة 

البحرين إمزورن الحسيمة »
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مايلي: 
فتح فرع للشركة بجماعة الحسيمة 
» شارع طريق سيدي عابد  بالعنوان 

رقم 59 الحسيمة »
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام ااسا�سي التالية: 
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بند رقم 4: الذي ينص عل  مايلي: 

يقع  للشركة  اإلوتماعي  العنوان 

امزورن  البحرين  شارع   « بالعنوان 

الحسيمة»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 57 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 265.

1254I

AUDINVEST SARL

KADDOURI FRERES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي3 تسمية الشركة

AUDINVEST SARL

 Nr 5 Immeuble Safwa avenue

 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC

KADDOURI FRERES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي رقم 5004 

املنطقة الصناعية أيت ملول - 

86550 انزكان أيت ملول املغرب.

تغيي3 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2022 تم تغيي3  57 أكتوبر  املؤرخ في 

 KADDOURI« من  الشركة  تسمية 

.«AGAMOND«  إج «FRERES

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   56 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 25)559.

1255I

AUDINVEST SARL

KADDOURI FRERES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

AUDINVEST SARL

 Nr 5 Immeuble Safwa avenue

 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC

KADDOURI FRERES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االوتماعي رقم 5004 

املنطقة الصناعية أيت ملول - 

86550 انزكان أيت ملول املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2022 أكتوبر   57 في  املؤرخ 
نشاط  إج   التالية  اانشطة  إضافة 

الشركة الحاجي :
كراء واستغالل العقارات اململوكة 

أو املكرية
واستغالل  وكراء  وشراء  بيع 

العقارات السكنية والتجارية
واستغالل  وكراء  وشراء  بيع 

اارا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   56 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 25)559.

1256I

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

CCTE
شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد )في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلوتماعي : 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 52 الطابق الرابع - 

0)205 الدارالبيضاء املغرب
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

429807

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 شتن30   2 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد CCTE مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000
اإلوتماعي 2 زنقة الصنوبر الشقة 52 

الطابق الرابع - 0)205 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة لعدم مردودية نشاطها.

و حدد مقر التصفية ب 8) ا زنقة 

 - بلفدير   (9 شقة   7 طابق  كراون 

الدارالبيضاء املغرب.

و عين :

امجي3و  محمد  السيد)ة) 

طابق  كراون  زنقة  ا   (8 وعنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   - بلفدير   (9 شقة   7

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل  

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

28 شتن30 2022 تحت رقم 905)48.

1257I
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املحكمة التجارية بالرباط
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/69

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

خطوري،  خديجة  ااستاذة  طرف 

أكتوبر   55 بتاريخ  بسال،  موثقة 

بهادي،  العربي  السيد  فوت   ،2022
رقم  زنقة السوينية،  الساكن بسال، 

لفائدة السيد أحمد العمراني،   ،50

الساكن بالدار البيضاء، عين الشق، 
وميع   ،2 رقم   ،2 النخيل  تجزئة 

الكائن  التجاري  واوباته من ااصل 
بسال شارع سعيد حجي، رقم 58، وهو 

عبارة عن محل لبيع املالبس الجاهزة 

واملسجل بالسجل التجاري للمحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 22862.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط وذلك إج  غاية اليوم الخامس 

عشر من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

13 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

شركة التجهيز والتنمية للشمال 

سي30ونور وحصة النصف في شركة 
برادرز

نشر اإلعالن املتعلق باستبدال 
مصفي شركة سي30ونور وحصة 

النصف في شركة برادرز
يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة 

بقاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

أنه: 

صدر   2022 أكتوبر   28 بتاريخ 

املحكمة  رئيسة  السيدة  عن  أمر 

التنفيذ  ملف  في  بفاس  التجارية 

املضموم   2020/8501/1134 عدد 

 2020/8501/528 عدد  للملف 

شهرزاد  الخبي3ة  باستبدال  ق�سى 

فؤاد  محمد  السيد  بالخبي3  بريشة 

التي باملهمة  وتكليفه  منصوري 

السابقة  الخبي3ة  بها  مكلفة  كانت   
مع تبليغهما هذا اامر وتبليغ وميع 
ااطراف إلبداء ما قد يتوفرون عليه 
التجريح  رسائل  أو  مالحظات  من 
62 من  عند اإلقتضاء طبقا للفصل 

ق.م.م.
رئيس كتابة الضبط

3

املحكمة  التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري
ملف بيع عدد : 2022/29

حساب عدد : 4869
عقد بيع حقوق مشاعة

 في أصل تجاري
بمقت�سى عقد توثيقي )ذة. مجيدة 
مستعيد، موثقة بفاس) مؤرخ بفاس 
ومسجل   2022 أكتوبر   7 بتاريخ 

بفاس بتاريخ 52 أكتوبر 2022.
النجاري،  الحق  عبد  السيد  باع 
 ،C788862 الوطنية  بطاقته  رقم 
تجزئة   80 زنقة  بفاس  الساكن 

التضامن 02 صهريج كناوة.
رقم  النجاري،  بوشتى  للسيد 
 ،C903382 الوطنية  بطاقته 
 5 تجزئة نسمة   40 والساكن بفاس 

الطاهريين.
حصته املتمثلة في نصف االصل 
التجاري للمحل املستغل بفاس رقم 

44 درب السرغيني باب الخوخة.
املسجل بالسجل التجاري بفاس 

تحت عدد 505862.
بثمن قدره 200.000 درهم.

حسب الشروط املنصوص عليها 
بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بفاس داخل أول 
يوما   (55( عشر  خمسة  يتعد   ال 

ابتداءا من النشرة الثانية.
النشرة ااوج 

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
ملف رقم : 2005/960

مصلحة كتابة الضبط

التصفية القضائية لشركة 
املستودعات الك30  لسوس ويفس

بيان 
ايداع قائمة الديون

املادتان 2)7 و))7 مدونة التجارة

التصفية  دائني  علم  في  ليكن 

املستودعات  لشركة  القضائية 

الك30  لسوس ويفس الكائن مقرها 
البحري  الصيد  بميناء  االوتماعي 

أكادير.

قد  تحقيقها  تم  التي  الديون  أن 

وضعت قائمتها بكتابة الضبط لد  

)مكتب  باكادير  التجارية  املحكمة 

صعوبات املقاولة).

ويمكن لكل شخص االطالع عليها 

من  مالديه  وتقديم  الضبط  بكتابة 

شكاو  للقا�سي املنتدب داخل أول 

البيان  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   55

بالجريدة الرسمية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

7

املحكمة التجارية باكادير
ملف رقم : 2022/36

حساب خصو�سي : 656)

هبة أصل تجاري

املحرر  التوثيقي  العقد  بمقت�سى 

بمكتب االستاذ عبد الرحيم بوهرية 

واملؤرخ يوم ) أكتوبر 2022.

وهب ورثة السيد احمد اوملودن 

الوطينة  التعريف  للبطاقة  الحامل 
التجاري  االصل   ،J85077 رقم 

طرفايا  زنقة   70 برقم  مقره  الكائن 

تال30وت اكادير للسيد محمد اوملودن 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

بالسجل  واملسجل   J398031 رقم 

من   (5796 رقم  تحت  التجاري 

السجل التحليلي.

وبذلك فان رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
باملحكمة التجارية باكادير داخل أول 
55 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

للمادة 84 من مدونة التجارة.
النشرة ااوج 

تحت وميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائية
في مواوهة شركة »بحري فيش 

BAHRI FISH
في شخص م.ق  ملف رقم : 

572/8(02/2022
اشعار

 2022/179 رقم  حكم  بمقت�سى 
 ،2022 يونيو  فاتح  بتاريخ  الصادر 
رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2022/8302/172

التجارية بمراكش :
بفتح مسطرة التسوية القضائية 
فيش»  »بحري  شركة  مواوهة  في 
م.ق  شخص  في   ،BAHRI FISH
املسجلة بالسجل التجاري للمحكمة 
االبتدائية ببني مالل تحت رقم 5977.
وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 58 شهرا السابقة لهذا الحكم.
العاطي  عبد   : السيد  وعينت 
والسيد عبد  االزهري قاضيا منتدبا، 
العاطي االزهري عبد الرحيم اسميح 

نائب له.
والسيدة : نور الدين سهي3 سنديكا 
 9 رقم  الشقة   257 رقم   : والكائن 
الطابق 2 الحي الصناعي سيدي غانم 

مراكش.
الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

هذا  نشر  تاريخ  من  شهرين  أول 

االشعار بالجريدة الرسمية.

 II. - إعالنات قضائية



22469 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

طبقا ملقتضيات املواد 584 و759 

و720 من مدونة التجارة.

يمدد هذا االول بشهرين بالنسبة 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

9

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2022/118

حساب رقم : 57)5

تفويت حق الكراء
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 28 أكتوبر 2022، ومسجل بمراكش 

بتاريخ 2 نون30 2022.

خلف  عثمان  السيد  فوت 

لجواز  الحامل  البشي3،  احمد  هللا 

سوداني   ،P07666697 رقم  السفر 

 : الساكن  أعمال  رول  الجنسية، 

ابن  وامع  االسكان  العزيزية  بمكة 

نصي3 فيال 655.

تنمل  االسفار  وكالة   : لفائدة 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

االر�سي  بالطابق  االوتماعي  مقرها 

زاوية شارع   8 أ   8 اقامة وسيم رقم 

ذات  مراكش  كليز  وسبو  عطية  ابن 

السجل التجاري رقم 75587.

وميع حق الكراء الكائن برقم 22 

مراكش   554 عمارة  ايكيدير  تجزئة 

واملعنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

وغي3 مسجل بالسجل التجاري بمبلغ 

25.000 درهما.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل  

قسم  اج   بعارضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أول يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وتنتهي  االول  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة ااوج 
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التسوية والتصفية القضائية

إشعار
شركة باراميديكس

STE PARAMEDEX

ش.ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني 

RC 4209

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 

عدد  امللف  في   2022 نوفم30   50
الحكم  رقم   2022/8302/32

التجارية  قضت املحكمة   2021/51

التصفية  مسطرة  بفتح  بطنجة 

شركة  مواوهة  في  القضائية 

 STE PARAMEDEX باراميديكس 

ش.ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني 

 265 ب  اإلوتماعي  مقرها  قضائيا 
زنقة الكويت تطوان.

في يوم  تاريخ التوقف عن الدفع  

58 ف30اير 2022.

تعيين:

حجاجي  سعيد  محمد  السيد 

قاضيا منتدبا.

قاضيا  الزنطاري  محمد  والسيد 

منتدبا نائبا.
العزوزي  عزالدين  والسيد 

سنديكا.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  داخل 

أول شهرين من تاريخ هذا اإلشعار 

بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 584.
عن رئيس كتابة الضبط

14

املحكمة التجارية بطنجة
ملف عدد : 2022/48

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 
البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ موثق  عقد  بمقت�سى   أنه 

من  كل  باعت   ،2022 أكتوبر   25  

السيدة السعدية الدحمان الحاملة 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالسجل  واملسجلة   K214742
 ،504782 عدد  بطنجة  التجاري 
الحاملة  املزوري  هد   والسيدة 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالسجل  واملسجلة   K481724
مجموع   504786 عدد  التجاري 
ااصل التجاري الكائن بطنجة زنقة 
رقم  املصل   كاب  قيسارية  املصل  
سعيد  السيد  من  كل  لفائدة   204
التعريف  لبطاقة  الحامل  املموحي 
عبد  والسيد   R335653 الوطنية 
لبطاقة  الحامل  أقنين  الرحمان 

.K532062 التعريف الوطنية
التجاري  ااصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إوماجي قدره  البيع  موضوع 

500.000.00 درهم.
التعرضات  وميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 
55 يوما ابتداء من تاريخ  داخل أول 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة ااوج 

اإلمضاء :كمال معطاكة

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف عدد : 2022/49

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 
البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
 ،2022 سبتم30   (0 بتاريخ  اإلمضاء 
زكرياء  عزيزي  السيد  من  كل  باع 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   K440374 عدد 
عدد  تحت  بطنجة  التجاري 
يونس  عزيزي  والسيد   ،559946
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   K394943 عدد 
مجموع   559948 عدد  التجاري 
 65 بطنجة  الكائن  التجاري  ااصل 
لفائدة السيد محمد  الركايع،  شارع 
التعريف  لبطاقة  الحامل  أسوسان 

.K349196 الوطنية

التجاري  ااصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إوماجي قدره  البيع  موضوع 

500.000.00 درهم.

التعرضات  وميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

55 يوما ابتداء من تاريخ  داخل أول 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

النشرة ااوج 
اإلمضاء :كمال معطاكة

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف عدد : 2022/50

ملف تفويت نصف أصل تجاري عن 
طريق التنازل

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  بطنجة  التجارية  باملحكمة 

بمقت�سى عقد عرفي مصحح اإلمضاء 

بتاريخ )5 أكتوبر 2022، تنازل السيد 

لبطاقة  والحامل  الحمراني  بالل 

 KB115442 التعريف الوطنية عدد 

بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجل 

نصفه  عن   ،5(5258 عدد  تحت 

لبيع  املخصص  التجاري   في ااصل 

 22 الكائن بطنجة  املالبس الجاهزة 

لفائدة  ديبان،  بن  التجاري  املركز 

ربيعة  الشعي3ي  الحكيم  السيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

عدد K114915، مقابل مبلغ إوماجي 

قدره 50.000.00 درهم.

التعرضات  وميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

55 يوما ابتداء من تاريخ  داخل أول 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

النشرة ااوج 
اإلمضاء :كمال معطاكة

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022)الجريدة الرسمية   22470

املحكمة اإلبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 2022/15

حساب خصو�سي : 696)5

إعالن عن بيع أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  باملحمدية  اإلبتدائية  باملحكمة  

املسجل  التوثيقي  العقد  بمقت�سى 

بيع  تم   ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ 

عن  عبارة  التجاري  ااصل  وميع 

ساحة   20 بالقصبة  الكائن  محلبة 

املسجد املحمدية واملسجل بالسجل 

من   59452 عدد  تحت  التجاري 

طرف السيدة نجمة خالدي بطاقتها 

الساكنة   T95667 عدد  الوطنية 

الرقم  الروس  حي   2 الحسن  بشارع 

املحمدية لفائدة السيدة فاطمة   24

الزهراء القرص بطاقتها الوطنية عدد 

القصبة  بحي  الساكنة   ،T202270

املحمدية وذلك   5 الرقم   40 الزنقة 

بتقويم إوماجي قدره 600000 درهم.

التعرضات  وميع  فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إج  كتابة ضبط هذه 

املحكمة دخل أول 55 يوما من تاريخ 

النشرة الثانية.

النشرة ااوج 
عن رئيسة مصلحة كتابة الضبط

هند لصفر

20 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 2022/18

حساب رقم : 79)58

إعالن عن بيع  أصل تجاري
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

السيدة  وهبت   2022 أغسطس   2  

ل.ب.ت.و  الحاملة  بنبوعبيد  مريم 

أنس  للسيد   X237006 عدد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بنبوعبيد 

في  نصيبها   X258076 الوطنية عدد 
ااصل التجاري الكائن  رقم 6) مكرر 
زنقة اشبيلية حي السالم الخميسات، 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 

واملستغل كمحل لبيع   44(28 عدد 

املادية  عناصره  بجميع  الحلويات 

واملعنوية.

لذلك فإن وميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

أول  داخل  بالخميسات  اإلبتدائية 

تاريخ صدور  من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.

النشرة ااوج 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتمارة

ملف رقم : 2022/12

حساب رقم : 2022/27183

إعالن عن تنازل عن  أصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  ومسجل   2022 أكتوبر   25

تنازل  بمقتضاه   2022 أكتوبر   26

املوالت  بن  عبد هللا  السيد  من  كل 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

والسيد سعيد بن   N289707 رقم  

التعريف  لبطاقة  الحامل  املوالت 

الوطنية رقم AB653586 عن الثلثين 

الكائن  التجاري  ااصل  مجموع  من 

بالعنوان التاجي حي املغرب العربي رقم 

عن  عبارة  وهو  تمارة  املسي3ة   5684

محل تجاري مخصص لبيع ااعشاب 

بالسجل  واملسجل  بالتقسيط 

اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

والرقم   554052 رقم  تحت  بتمارة 

املوالت  بن  املسمى  اخيهم   554054

التعريف  لبطاقة  الحامل  الجيالجي 

معهم  املالك   N235983 الوطنية 

التجاري  ااصل  لنفس  الشياع  عل  

ال  تاما  تنازال   554050 الرقم  تحت 

روعة فيه وبدون مقابل، وبذلك فإن 

الضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

مكتب  بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة 

السجل التجاري داخل أول 55 يوما 

املواجي للنشرة ااوج  والثانية.

النشرة ااوج 

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تجاري

حساب خاص رقم 54589
ملف البيع رقم  2022/09/ب أ ت

كتابة  مصلحة  رئيس  نحن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بخريبكة، تطبيقا ملقتضيات الفصل 
القانون رقم  )8 من مدونة التجارة، 

95-15 نعلن ما يلي :
بمكتب  موثق  عقد  بمقت�سى 
موثقة  حوزي  رشيدة  ااستاذة 
 ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ  بخريبكة، 
بلعواش بطاقته  السيد يوسف  باع 
املقيد   QA133585 رقم  الوطنية 
 56870 بالسجل التجاري تحت رقم 
املحكمة  لد   التحليلي  بالسجل 
عمر  وورثة  بخريبكة  االبتدائية 
بالسجل  مقيدين  الغي3  بعلواش، 
فيكي  خالد  السيد  لفائدة  التجاري 
 ،WB111492 الوطنية  بطاقته 
برقم  الكائن  التجاري  ااصل  وميع 
الرحيم  عبد  شارع  اامل  حي   25
بوعبيد، خريبكةـ الذي هو عبارة عن 

مقهى.
تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري)  السجل  )مكتب 
داخل أول أقصاه خمسة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
بيع أصل تجاري

الضبط  كتابة  رئيس  السيد  إن 
تادلة،  بقصبة  االبتدائية  باملحكمة 
من   8( املادة  ملقتضيات  وتطبيقا 
بمقت�سى  أنه  يعلن  التجارة،  مدونة 
عقد توثيقي منجز من طرف ااستاذ 
ببني  موثق  وبار  اسماعيل  موالي 

مالل بتاريخ 29 يوليو 2022 باعت :
الساكنة  زنيدي،  نوال  السيدة 
 52 رقم   2 حسنية  مصحة  بتجزئة 
الحاملة  مالل  بني  الطاهر  ونان 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.I422053

وميع ااصل التجاري املخصص 

الحسن  بشارع  الكائنة  لصيدلية 
القصيبة واملسجلة   25( الثاني رقم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
رقم  تحت  تادلة  بقصبة  االبتدائية 
4)55 بالسجل التحليلي و 2005/47 

بالسجل الت3تيبي.
الساكن  ملوكي،  هيثم  للسيد 
بني مالل   5 رقم   (2 برياض السالم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.I721304 رقم
بقيمة  البيع  هذا  قدر  وقد 

500.000 درهم.
بمصلحة  التعرضات  ستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بقصبة تادلة وذلك إج  غاية خمسة 

عشر يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/05
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ااستاذ  طرف  من   2025 ماي   58
الحبيب عدي محامي بهيئة خريبكة، 
مغربي،  العزيز عز،  باع السيد عبد 
 ،57 الرقم  املدارس  بزنقة  قاطن 
والحامل لبطاقة التعريف  وادي زم، 
للسيد   ،QA19023 رقم  الوطنية 
الساكن  مغربي،  الحسيني،  عزيز 
بالزعارطة قصبة الطرش السماعلة 
وادي زم، والحاملة لبطاقة التعريف 
ااصل   ،QA1752203 الوطنية رقم 
املواد  »لبيع  املخصص  التجاري 
واملسجل  بالتقسيط»  الغذائية 

بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت 
رقم 4290 بالسجل التحليلي والواقع 

حي الوحدة بلوك أ رقم 45) وادي زم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية 

خمسة  أول  داخل  زم  بوادي 
صدور  تاريخ  من  يوما  عشر)55) 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية

8 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
عدد : 58/2022

حساب خصو�سي عدد : 29270
ملف إشهار تنازل عن أصل تجاري

بمكتب  أبرم  عقد  بمقت�سى 

ااستاذ عبد القادر املسعودي املوثق 

بالقنيطرة بتاريخ 22 سبتم30 2022.

فريد  املحجوب  السيد   : باع 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري  ااصل   N117293 رقم 
رقم   M بلوك  اوويه  بأوالد  الكائن 

بالسجل  واملقيد  القنيطرة   3/275

اإلبتدائية  املحكمة  لد   التجاري 

6)694 والذي  بالقنيطرة تحت عدد 

تم تقديره ب 525000.00 درهم.

العربي  خالدين  السيد   : لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.S596266 رقم

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل  

أن يتقدموا يتعرضهم لد  املحكمة 

 55 اإلبتدائية بالقنيطرة داخل أول 

الثانية طبقا  النشرة  تاريخ  يوما من 

للفصل 84 من مدونة التجارة .

النشرة ااوج 
عن رئيسة مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدبة قائضية من الدروة الثانية

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

عقد بيع الحق في الكراء

ملف رقم : 2022/59

حساب خصو�سي رقم : 29654
حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

رشيد  ااستاذ  بمكتب  بالقنيطرة 

بتاريخ بالقنيطرة  موثق   هيبة 

 6 أكتوبر 2022 باع :

العنبوري  الرزاق  عبد  السيد 

G423095
التجاري  للمحل  الكراء  في  الحق 
الكائن ب : 8) زنقة أ زنقة )) رقم 8) 

املحل زاوية زنقة 76 القنيطرة.

 200.000 ب  تقديره  تم  والذي 

درهم.

لفائدة :
طور  في   KENITAP شركة 

التأسيس.
فعل  دائني البائعة املذكورة أعاله 
أن يتقدموا بتعرضهم لد  املحكمة 
 55 االبتدائية بالقنيطرة داخل أول 
من تاريخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 
طبقا للفصل 84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الدروة الثانية

9 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بآسفي
مكتب السجل التجاري

س/ت : 57888

حساب عدد : 2056)

س/ت : 57888

إعالن عن بيع أصل تجاري
من  و84   8( للمادتين  تطبيقا 
عقد  وبمقت�سى  التجارة،  مدونة 
موثق محرر من طرف ااستاذ طالل 
 2022 أكتوبر   59 بتاريخ  القلقوجي 
 2022 كتوبر   26 بتاريخ  واملسجل 
سيف  رشيد  السيد  باع  بآسفي 
 216115H الوطنية  بطاقته  الدين 
للسيد يحيى النقطة بطاقته الوطنية 
مجموع ااصل التجاري   12482HH
بجميع  الدين  سيف  صيدلية 
الكائن  واملعنوية  املادية  عناصره 
زنقة خربوش  الجريفات  بآسفي حي 
واملسجلة بالسجل التجاري   50 رقم 
الشروط  حسب   57888 رقم  تحت 
بثمن  البيع،  بعقد  عليه  املنصوص 

قدره 500000.00 درهم.
يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 
أول  داخل  البيع  ثمن  أداء  عل  
أقصاه 55 يوما بعد النشر الثاني لهذا 
مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 
بإيداع  أو  بالتوصل،  اإلشعار  مع 
بكتابة  وصل  مقابل  التعرض  هذا 
الضبط بهذه املحكمة ويجب أن يبين 
مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 
الدين وأسبابه واملوطن املختار داخل 

دائرة املحكمة.
النشرة ااوج 

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

1 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
ملف عدد : 25/2022

حساب رقم : 9290)

إعالن عن بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عدجي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ  ومسجل   2052 ماي   8   

حسن  السيد  باع   2052 ماي   28

التعريف  لبطاقة  الحامل  مرزوق 

إج  السيد   M369097 الوطنية عدد

لبطاقة  الحامل  القاسطي  املختار 

 M221214 عدد  الوطنية  التعريف 

املسجل  التجاري  ااصل  ملجموع 

بالسجل التجاري تحت عدد 5048) 

والكيفية  الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   55 أول  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
املشرف عل  مصلحة السجل التجاري

2 مكرر

املحكمة  االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

بيع أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بسطات.

أنه وقع بيع نصف أصل تجاري 

خاص  كمحل  املستغل   5584 رقم 

ببيع قطع الغيار الكائن بشارع القوات 

املسلحة امللكية حي املعطي بسطات 

رقم ))4.

بالت3ا�سي من طرف البائع السيد 

عبد الكريم لشكر الساكن بسطات 

الرقم   05 زنقة  قاسم  بن  تجزئة 

واملشت3يات   W2674 وطنيته   09

السيدة ليل  لشكر الساكنة بفرنسا 

واملقيمة باملغرب بسطات حي الخي3 

 685 الرقم  الحريرزي  ادريس  زنقة 

والسيدة بشر    W213512 وطنيتها 

الساكنة   ،W196045 لشكر وطنيتها

بسطات باملغرب  واملقيمة  بفرنسا 

 بنفس العنوان أعاله والسيدة حنان 
الساكنة   W291075 وطنيتها  لشكر 
بنفس  باملغرب  واملقيمة  بفرنسا 
بمووب  انتقل  الذي  أعاله  العنوان 
وتاريخ   2022/61 رقم  رسمي  عقد 
واملحرر من طرف   ،2022 ف30اير   25
بسطات،  موثق  ايوب  ناجي  ااستاذ 
القانون  ملقتضيات  طبقا  وذلك 

املنظم لبيع ااصل التجاري.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
التجاري)  السجل  )قسم  بسطات 
وذلك داخل أول 55 يوما ابتداء من 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة ااوج 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة  االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

بيع أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بسطات.
رقم  تجاري  أصل  بيع  وقع  أنه 
56456 املستغل   - 56454  - 56452
كمقهى الكائن بحي الكمال 2 بلوك د 

الرقم )558 بسطات.
بالت3ا�سي من طرف البائع السيد 
الحاج القاسيمي الساكن بسطات حي 
526 وطنيته  القسم بلوك سين رقم 
W284725 والسيد ومال القاسيمي 
فاسطين  شارع  القسم  حي  الساكن 
 W262793 بلوك س سطات وطنيته
القاسيمي  الكريم  عبد  والسيد 
الساكن بحي القسم شارع فاسطين 
 W335790 وطنيته   562 رقم 
مودني  بوشعيب  السيد  واملشت3ي 
الساكن بسطات حي السماعلة شارع 
 W249944 شنقيط رقم 07 وطنيته
رسمي  عقد  بمووب  انتقل  والذي 
أغسطس   9 وتاريخ   237/2022 رقم 
ااستاذ  طرف  من  واملحرر   2022
وذلك  بسطات،  موثق  ايوب  ناجي 
طبقا ملقتضيات القانون املنظم لبيع 

ااصل التجاري.
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تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
التجاري)  السجل  )قسم  بسطات 
وذلك داخل أول 55 يوما ابتداء من 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة ااوج 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 24/2022
حساب عدد : )602
تفويت أصل تجاري

لتسليم  العرفي  العقد  بمووب 
ماي   (5  : في  املؤرخ  التجاري  الحق 

.2022

سلم السيد بلعيد اب�سي وطنيته 

الحسن  السيد  لفائدة   J53127

وميع   J56928 عدد  وطنيته  اب�سي 

التجاري  للمحل  التجاري  الحق 

بمركز  مخ0زة  عن  عبارة  هو  الذي 

تزنيت  تيزغران  ادا وسمالل  ومعية 

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

باملحكمة االبتدائية بتزنيت،   58(78

مقابل مبلغ قدره ثالثون ألف درهم 

)0.000) درهم).

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

بتيزنيت داخل أول يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  ااول  اإلعالن  نشر 

املوالية للنشرة   (55( الخامس عشر 

مدونة  من   84 للمادة  طبقا  الثانية 

التجارة.

تحت وميع التحفظات.

النشرة ااوج 

رئيس مصلحة كتابة الضبط

 18 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة اإلبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل )8 من 

مدونة التجارة القانون رقم 19-95.

عدجي  عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 
محرر من طرف العدلين معاد النجام 
بدائرة  العدالن  الشاط  وأحمد 
محكمة اإلستئناف بتطوان بتاريخ 59 
باع السيد أنوار اللعبي   ،2025 يناير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري  ااصل  وميع   ،LF4710ْ
للمحل الواقع بعمارة الديوانة شارع 
وذلك  الفنيدق  الخامس  محمد 
لفائدة السيد موساة كمال الحامل 
.LF40128 لبطاقة التعريف الوطنية
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة  اإلبتدائية 
يوما من   55 بتطوان وذلك إج  غاية 

صدور اإلعالن الثاني
النشرة ااوج 

19 مكرر



22473 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

ايت بويحيى

 III. - إعالنات إدارية



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22474  



22475 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

4



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22476  

5



22477 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

6



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22478  



22479 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

23



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22480  



22481 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

24



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22482  



22483 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

25



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22484  



22485 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22486  



22487 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22488  



22489 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22490  

26



22491 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22492  



22493 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22494  



22495 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22496  



22497 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22498  

27



22499 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22500  



22501 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22502  



22503 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22504  



22505 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

28



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22506  

29



22507 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22508  



22509 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22510  



22511 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22512  



22513 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22514  



22515 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22516  



22517 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

31



عدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) الجريدة الرسمية22518  



22519 الجريدة الرسميةعدد 5744 - 5 وماد  ااوج  5444 )0) نوفم30 2022) 

32


